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DEMOKRATŲ KANDIDATAI - L. B. JOHNSON IR H. HUMPHREYdįf

*K RISLA I
Visi gražiems tikslams 
Dideli nuostoliai 
Kiaule jis ir mirs 
Nepataisomi klerikalai 
Verčia ar ragina? 
Iį£i pranšystė

— Rašo A. Bimba —

Prašau dėmesio. Šį sekma
dieni įvyks trys piknikai labai 
svarbiems spaudos paramos 
reikalams. Niujorkiečiai va
žiuos į Great Necką, Connect- 
icutt ir Massachusetts laisvie- 
čiai į Waterburj, o New New 
Jersey ir Pennsylv a n i j o s į 
svečius pas Shenandoah-Ma- 
hanoy City mainierius.

Visi nuoširdžiausiai ragina
mi visus šiuos piknikus pada- 
4įy'ti skaitlingais, našiais mo
raline ir medžiagine parama 
“Laisvei.”

Man ir keliems kitiems niu
jorkiečiams teks po medžiu 
su mielaisiais Naujosios Ang
lijos laisviečiais pietauti pas 
Dr. Stanislovaitį. Tad iki pa
simatymo.

^Beveik tomis pačiomis die
nomis mirė trys įžymiausi ko
munistinio pasaulio veikėjai ir 
vadai. Mirtis iš gyvųjų tarpo 
išplėšė Prancūzijos Komunis
tų partijos vadą Maurisą Tho- 
rezą, paskui Italijos Komunis
tų partijos vadą Palmiro Tog
liatti, o paskiausiai,—Jungti
nių Valstijų Komunistų parti
jos veikėją Benjaminą Davisą.

Tai didžiulis ir skaudus nuo
stolis ne tik komunistams, bet 
visiems darbo žmonėms, vi
siems taikos šalininkams, nes 
visi trys šie vyrai visą savo 
gyvenimą buvo atidavę liau
dies kovai už naują ir šviesų 
rytojų.

‘KTaigi, taip vadinama “lietu
vių diena” Pasaulinėje paro
doje taip praėjo, kaip buvo 
tikėtasi. Ją rengė ir jai va
dovavo patys atkakliausi Lie
tuvos liaudies priešai — kle
rikalai. Pirma smarkiai pa
simeldė, o paskui dar kartą 
lūpomis nedakepėlio Stuk o 
mūsų senąją tėvynę biauriai 
apspjaudė.

žiūrėkite, jie negali net to
kioje vietoje elgtis kaip kul
tūringi žmonės. Net ir to
kioje vietoje jie turėjo bur
noti prieš savo gimtąjį kraš
tą bei savo tėvų žemę. Jokios 
kitos tautinės grupės net pa
tys aršiausi reakcininkai taip 
^kultūringai nepasielgė.

Iš tokio Stuko, žinoma, nie- 
£o geresnio negalima nė ti
kėtis. Jis jau kiaule ir mirs...• 1

Popiežius kalba už taiką, o 
mūsų klerikalai garbina gink- 
laivimąsi ir sušilę agituoja už 
jų panaudojimą praktikoje. 
Štai Čikagos kunigų “Drau
gas” (rugp. 18 d.) negali at
sidžiaugti Amerikos jėgos pa
rodymu prieš šiaurės Vietna
mą ir vėl reikalauja, kad jė
ga būtų susidorota su Kuba. 
Girdi, Kuba “sudaro pavojų 
Jungtinių Valstijų saugumui.”

Septyneto milijonų gyvento
jų šalelė sudaro pavojų di
džiausiam ir galingiausiam 
^5io kojų iki galvos ginkluo- 
tjm kraštui! Argi tuo “Drau- 

redaktoriai tiki? Aišku, 
netiki. Bet jie taip ištroškę 
žmonių skerdynės, taip įsiu
tę ant komunistų, jog nesidro
vėtų visą pasaulį paversti į 
griuvėsius patenkinimui savo 
apetito.

(Tąsa 6 pusi.)

Reuther sako, automobilistų 
streikas veik neišvengiamas
Detroitas. — Jungtinės 

Automobilistų Unijos dery
bos su General Motors, 
Chrysler ir Fordo kompa
nijomis dėl naujo kontrak
to nesijudina nė iš vietos. 
Abi pusės tvirtai laikosi sa
vo nusistatymo. Derybos 
paliečia 500,000 darbininkų. 
Unijos prezidentas Walter 
Reuther pareiškė, kad au
tomobilistų streikas nebeto
li. Tai reiškia, kad unijos 
vadovybė nelaukia susitari
mo, nėra pasirengusi sam
dytojams nusileisti. Dabar
tinis kontraktas su minėto
mis kompanijomis baigiasi

Vietnamo studentai ir liaudis 
privertė Khaną pasitraukti
Saigonas. — Pasid arė 

toks didelis stnudentų ir 
liaudies judėjimas prieš ge
nerolo Khanho įvestą dik
tatūrą, jog diktatorius tu
rėjo iš prezidento vietos 
pasitraukti. Būsianti suda
ryta civilinė vyriausybė. 
Khanhas pasilieka armijos 
vadovu.

Kadangi amerik iečiai 
Khanhą remia ir karą fi
nansuoja, tai žmonių bruz
dėjimas pradeda atsikreipti 
ir prieš amerikiečius. Viso-

Dėl oro teisių virš
Vakarinio Berlyno

Maskva. — Neseniai 
Amerikos lėktuvų linija 
Pan American World Air 
Lines įsteigė komercinį su
sisiekimą su Vakariniu 
Berlynu. Tarybų Sąjunga 
užprotestavo ir sakė, kad 
Amerika, Anglija ir Pran
cūzija tokių oro teisių virš 
V. Berlyno neturi. Dabar 
šios trys šalys davė atsaky
mą. Jos protestą atmeta ir 
sako, kad jos tokias teises 
turi ir reikalauja, kad Ta
rybų Sąjunga jų lėktuvus 
apsaugotų.

Ką toliau darys tarybinė 
vyriausybė, sunku pasakyti.

Dideli protestai prieš 
Jungtines Valstijas 
Dar Es Salaam. — Tan- 

ganikos - Zanzibaro žmonės 
protestuoja prieš Jungtines 
Valstijas už jų teikimą pa
galbos Kongo Čiombės val
džiai. Per didelius masinius 
mitingus jie pareiškia, kad 
jeigu Amerika greitai ne
nutrauks tos pagalbos 
Čiombei, tai respublikos 
valdžia turi nutraukti ry
šius su Amerika.

Paryžius. — Prancūzija 
parduos Kinijai 430,000 to
nų kviečių.

Demokratų platforma Prezidento pasirinkimas

ateinantį antradienį, rug
sėjo 1 dieną.

Derybose dalyvauja fede
ralinės valdžios paskirtas 
taikintojas W. E. Simkin. 
Jis bando korporacijas ir 
uniją suvesti prie nusileidi
mų. Kol kas, po aštuonių 
savaičių derbų, jo pastan
gos buvo veltui.

Tačiau, žinoma, galimy
bių susitaikymui dar yra ir 
streiko dar gali būti išveng
ta. Pamatysime, ką pasa
kys paskutinės kelios liku
sios dienos prieš kontrakto 
išsibaigimą.

se protestų demonstracijose 
keliami šūkiai prieš ameri
kiečius. .. . . .

Dar nėra žinįos, ąr suki
lusi liaudis su studentais 
priešakyje pasitenkinsi tik 
Khanho pasitraukimu iš 
prezidento vietos.

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausybė labai susi
rūpinusi įvykiais Pietų 
Vietname. Ji kaltina komu
nistus sukurstyme studen
tų ir darbo žmonių prieš 
Khanhą ir jo grupę.

Radiacija daug 
pavojingesne

Boulder, Colo. -4 Ameri
kinio Biologijos Intitutosu- 
sirin k i m e raportuojama, 
kad radiacijos pavojus nuo 
atominių bandymų daug 
pavojingesnis, negu buvo 
mokslininkų skelbiama pa
siremiant bandymais labo
ratorijose. Pav., augme
nims radiacijos pavojus di-' 
dėsnis nuo dviejų iki dešim
ties kartų, palyginus su 
tuo, kas buvo sužinota labo
ratorijose. Manoma, kad ir 
gyvūnijai tikras pavojus 
nuo atominių bandymų 
daug didesnis,negu labora
torijos iki šiol parodė.

Rekrutuoja 
parsidavėlius

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Pradėta plačiai re
krutuoti kriminalistus ir ki
tokius elementus, kurie už 
pinigus sutiktų vykti į Kon
gą ir ten čiombei padėtų 
numalšinti žmonių sukilimą 
Parsidavėliai gerai apmo- 
mi. Spėjama, kad Amerikos 
doleriais jiems bus apmo
kama.

Athėnai. — Graikijos 
valdžia pakvietė Kipro res
publikos prezidentą Maka
rios pasitarimui.

Atlantic City, N. J.—De
mokratų partijos suvažiavi
mas priėmė plačią rinkimi
nę platformą, kuri suside
da iš dviejų dalių. Pirmojo
je dalyje kalbama apie už
sieninę Jungtinių Valstijų 
politiką, o antrojoje apie 
naminius reikalus, i

UŽSIENINĖ POLITIKA
Platformoje pabrėžiama, 

kad išlaikymas taikos yra 
svarbiausias šių dienų rei
kalas, bet priduriama, kad 
tai galima pasiekti tiktai 
pagalba militarinės jėgos ir 
nebijojimo karo. Užginama 
Kenedžio ir Johnsono poli
tika linkui Kubos 1960 m. ir 
neseniai Johnsono įsakymu 
pravestas bombardavimas 
Šiaurės Vietnamo uostų. 
Girdi, tuo buvo sulaikyta 
“komunistų agresija”. Nu
sidžiaugiama, kad peh pas
kutinius ketverius metus nė 
viena tauta “nebeperėjo į 
komunistų stovyklą”. Kaip 
tik1 <sakoma,; dėka <tos mūsų 
politikos, “tarptautinis ? ko
munizmas* ' prarado . S a v o; 
gretų vienybę ir- pajėgu
mą”.

Platformoje; užginamai 
kalbama apie paskutiniais 
ketvertais metais labai pa
didėjusį atominį apsigink
lavimą. Pav., prieš ketve
rius metus toli siekiančių 
raketų mes turėjome tik
tai 100, o šiandien jau turi
me net 1,000, arba “net ke- 
turius kartus daugiau, ne
gu Tarybų Sąjunga” Pasi
žadama, kad, kol nebus su
sitarimo nusiginkluoti “su 
inspekcija ir patikrinimu”, 
“mes turime palaikyti ir 
palaikysime militarinį pa
jėgumą”, didelę apsiginkla
vimo pirmenybę, toliau vys
tysime ir tobulinsime gink
lus ir tt.. Ir sakoma: “Kai
po Jungtinių Valstijų pilie
čiai, mes esame nusistątę, 
kad jos būtų stipriausia ša
lis pasaulyje”.

Iš kitos pusės, “mes, kai
po pasaulio piliečiai, reika
laujame, kad ta jėga būtų 
vartojama su didžiausiu at- 
sakomingumu”. Platforma 
sako, kad atominių ginklų 
panaudo jimo atsakomy b ė 
turi pasilikti Jungtinių 
Valstijų prezidento ranko
se”. O, kaip žinia, respubli
konai ir jų kandidatas 
Goldwateris siūlo, kad ato
miniai ginklai būtų pa
skleisti po visas NATO ša
lis.

Platformoje užgiri am a 
atominių ginklų bandymų 
uždraudimo sutartis. Tam 
respublikonai irgi priešin
gi' Pamiršus, kas pradžioje 
buvo pasakyta, vėliau plat
formoje pasižadama steng
tis užstoti kelią ginklavi
mosi lenktynėms. Demo
kratų partija pasiliksianti 
ištikima Jungtinėms Tau
toms, ir dėsianti, pastangas 

jas stiprinti. Griežtai pasi
sakoma prieš įsileidimą Ki
nijos į Jungtines Tautas. 
Platformoje pasižadama to
liau izoliuoti Kubą. Na, ir 
pasižadama “ramiais bū
dais” padėti komun i s t i- 
nėms šalims “išsilaisvinti”. 
Tarpe tų šalių paminėti ir 
Pabaltijo tarybiniai kraš
tai.

NAMINĖ POLITIKA
Antroji platformos dalis 

daug platesnė ir ilgesnė. 
Jos svarbiausi dėsniai yra 
šie:

Apšvieta: Apšvieta turi 
būti pasiekiama ir prieina
ma kiekvienam jaunuoliui.

Sveikatingumas: Demo
kratų partija kovos už įve
dimą “medicare” progra
mos kaip dalies veikiančios 
Socialinio Saugumo siste
mos. Bus dedamos pastan
gos praplėsti ir pagerinti 
visokį medięininį patarna
vimą visiems žmonėms.

Civilinės teisės: Demo
kratų partija stoja už pilną 
pravedimą šiemet priimto 
Civilinių Teisių įstatymo. 
Ji netoleruosianti laužymo 
įstatymų ir vartojimo prie
vartos iš bet kurios pusės.

Karas prieš skurdą: De
mokratų partija ves, vystys 
ir plės karą prieš skurdą.

Ekonomika; šalies eko
nomika bus toliau keliama 
ir vystoma. Didžiuojamasi 
dabartine “ekonomine ge
rove”.

(Tąsa ant 4 pusi.)

Ekstra
Castle Gandolfo, Italija.— 

Ryšium su minėjimu Pir
mojo ir Antrojo karų pra
džios sukakčių popiežius 
Povilas VI išleido atsišau
kimą dėl taikos. Jis pastebi, 
kad pasaulyje vėl auga ka
rinės jėgos ir grūmoja pa
sauliui nauja katastrofa. 
Auga, girdi, susikirtimai, 
neapykanta, rasiniai, reli
giniai, politiniai pasidaliji
mai, kuriems reikia užstoti 
kelią. Ragina visur darbuo
tis už taikos išlaikymą.

Havana, Kuba. — Antra
dienį siautėjęs uraganas 
“Cleo” padarė kraštui daug 
medžiaginės žalos ir užmu
šė 50 žmonių.

Miami. — Trečiadienį 
Floridos pakraštį užg a v o 
uraganas “Cleo” ir pridarė 
daug nuostolių. Laikraščiui 
einant į spaudą ketvirtadie
nio rytą, buvo nežinoma, ar 
audra padarė žalos ir žmo
nių gyvybėmis.

ALŽYRIEČIAI 
DALYVAUS

Alžyras. — Alžyro jauni
mas nutarė dalyvauti Pa
sauliniame jaunimo foru
me, kuris kitą mėnesį įvyks 
Maskvoje. Reakci ni n k a i 
siunta ant jų.

vienbalsiai užgirtas
Atlantic City, N. J.—Tre-j Minnesotos! Ir, žinoma, jį 

čiadienio vakaras Denio- labai labai išgyrė, sakyda- 
kratų partijos suvažiavi- mas, kad Humphrey yra 
me buvo labai triukšmin
gas. Valandų valandos iki 
po vidurnakčių praėjo de
monstracijomis už kandida
tus . Ypač audringai buvo 
sutiktas prezidentas John- 
sonas, kai jis atvyko į salę 
ir paskelbė savo nuospren-

L. B. Johnson
dį dėl pasirinkimo kandi
dato- vice-prezidento vietai. 
Juk tai ir buvo, svarbiau
sias šios konvencijos dar
bas. Niekas neabejojo, jog 
Johnsonas bus vienbalsiai 
nominuotas prezidento vie
tai, bet per dienų dienas 
prieš konvenciją ėjo speku
liacijos apie kandidatą vi
ceprezidento postui.

Ir štai, tapęs pats vienbal
siai nominuotas preziden
to vietai, Johnsonas pasa
ko, kad po ilgų ir didelių 
konsultacijų su Demokratų 
vadais ir veikėjais iš visos 
plačios Amerikos, jis siūlo 
viceprezidento vietai sena
torių Hubert Humphrey iš

Nepaprastas įvykis nūdien 
komunistų pasaulyje

Bucharestas, Rumunija. 
—Rugpiūčio 23 d. buvo mil
žiniškos iškilmės paminėji
mui dvidešimties metų nuo 
išlaisvinimo Rumunijos ir 
nacių ir paskelbimo jos so
cialistine respublika. Iškil
mės įvyko visuose šalies 
kampuose.

Kas įdomiausia, tai kad į 
iškilmes atvyko daugelio 
šalių komunistinės delega
cijos ir sveikino Rumunijos 
liaudį ir komunistus. Buvo 
delegacijos iš Tarybų Są

Pirmos angly kalba 
katalikų mišios

St. Louis, Mo. — Rugpiū
čio 23 d. čionai katalikų, 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
pirmos anglų kalba mišios. 
Pasiklausyti susirinko 12,- 
000 kunigų, vienuolių ir 
šiaip tikinčiųjų. Nuo dabar 
veikiausia visose bažnyčiose 
jau bus įvestos anglų kalba 
mišios.

geriausiai tam postui kvali
fikuotas žmogus visoje A- 
merikoje. Jo gi pasiūlymą 
konvencija priėmė su di
džiausiu entuziazmu.

Reikia pasakyti, kad iš 
tikrųjų iš visų žinomų de
mokratų veikėjų, vadų ir 
politikierių, Humphrey yra 
priimtiniausias net ir dar
bo žmonėms. Bent jau vie
nas dalykas aiškus: jis nė
ra milijonierius. Antra, jis 
priskaitomas prie libera
liškojo demokratų sparno. 
Taipgi, matyt, jo kandida
tūra turi pritarimą aukš
tųjų darbo unijų judėjimo 
vadų: George Meany, Wal
ter Reuther, David Dubins
ki ir kt. Beje, Dubinskis 
pasigyrė, kad Humphrey 
esąs jo vadovaujamos mo
teriškų drabužių siuvėjų 
unijos garbės narys. -

Kaip ten bebūtų ,su no- 
minavimu sen. Humphrey į 
viceprezidento vietą, sako
ma, kad Demokratų parti
jos progos laimėti didele 
dauguma rinkimus yra la
bai didelės. Palyginus su 
atsižymėjusiais reakcinin
kais, Respublikonų partijos 
kandidatais — Goldwateriu 
ir Milleriu, kontrastas labai 
didelis. Kaip tik šitas žy
gis dar labiau patrauks 
prie demokratų rinki
muose organizuotą darbi
ninkų judėjimą ir vidurinės 
klasės elementus.

jungos, iš Kinijos, iš Jugo
slavijos, iš Albanijos ir tt.

Rumunai labai patenkin
ti tuo, kad jiems pavyko su
kviesti atstovybes iš aštriai/4* 
besiginčijančių šalių ir kad 
visi svečiai kalbėjo apie iš
laikymą ir sustiprin i m ą 
vienybės komunistinia m e 
pasaulyje. Minioje matėsi 
transparantai su šūkiais: 
“Tegyvuoja Tarybų Sąjun
gos darbo liaudis”, “Tegy
vuoja Kinijos darbo liau
dis” ir tt.

Kardinolas pripažino
St. Louis. — Kardinolas 

Ritter spaudai pripažino, 
kad Romoje Katalikų Baž
nyčios suvažiavimas atmetė 
pasiūlymą pasmerkti kalti
nimą žydų už ' nužudymą 
Kristaus. Vadinasi, katali
kų bažnyčios dogmoje pasi
lieka prieš žydus nusistaty
mas kaip buvo.

Fairbankas. — Dabar 
Alaska kasdien duoda 30,- 
000 bačkų naftos.
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Benjamin J. Davis
NEGAILESTINGOJI MIRTIS išplėšė iš gyvųjų 

tarpo vieną įžymiausių JAV kovotojų už darbo žmonių 
reikalus—Benjaminą J. Davisą, sulaukusį 60 metų am
žiaus.

Daviso artimieji draugai ir bičiuliai jį vadindavo 
Beniu. 0 jis tų draugų turėjo labai daug. Tai buvo vy
ras, kovotojas, kokių mūsų šalis ligi šiol mažai tedavė!

B. J. Davis gimė 1903 m. rugsėjo mėn. 8 d. Dawson 
miestelyje, Georgia valstijoje. Jo tėvas buvo tūlo 
kovingo laikraščio redaktorius, ir turėjo ištekliaus leisti 
sūnų į mokslą.

Baigęs Amherst kolegiją (Massachusetts valstijoje), 
B. J. Davis įstojo į Harvardo universiteto Teisių mokyk
lą, kurią baigė 1929 metais. Tuomet grįžo į Atlanta, Ga., 
ir pradėjo teisę praktikuoti. Tiek būdamas mokykloje, 
tiek praktikuodamas advokato profesiją, jis galvojo ir 
baisėjosi tomis sąlygomis, kokiomis turi gyventi milijo
nai negrų (pats Davis buvo negras). ’Bet štai, kas jį 
griežtai pastūmėjo į komunistinį judėjimą, į JAV Komu
nistų partiją: 1933 metais Georgia valstijoje buvo suim
tas JAV komjaunimo organizacijos narys, negrų tautos 
sūnus Angelo Herndon. Einant Georgia valstijos įstaty
mais, Herndonui grūmojo mirties bausmė (“dėl nusikal
timo priešsukiliminiam įstatymui”). Advokatas Davis 
apsiėmė Herndoną teisme ginti.

“Čia buvo mano griežtas gyvenime posūkis,” sakyda
vo B. J. Davis. Teisėjas biauriai niekino ne tik Herndo
ną, o ir jį, Davisą, vadindamas “nigeriu”, “juoduku” ir 
kitokiais būdvardžiais. Teisėjas grasino Davisą įkišti į 
kalėjimą.

— 0 —
METĘS ADVOKATŪRĄ, B. J. Davis atvyko į Niu

jorką, įstojo į JAV Komunistų partiją ir čia pradėjo ko
voti už negrų teises, už pilietines laisves, už liaudies rei
kalus, už šviesesnį liaudžiai rytojų.

B. J. Davis rašė spaudoje straipsnius, sakė kalbas— 
jis buvo įžymus oratorius. Niujorko žmonės jį išrinko, 
dviem terminams (aštuoneriems metams) savo atstovu 
į Niujorko miesto tarybą. Ten būdamas, jis kovojo už 
lūšnynų panaikinimą, prieš segregaciją mūsų mieste.

1949 m. Davis su dešimčia kitų JAV komunistų va
dovų buvo teistas dėl nusižengimo Smitho įstatymui, 
“už suokalbiavimą mokyti ir agituoti, kad JAV valdžia 
būtų jėga nuversta.” Jis buvo nuteistas penkeriems me
tams kalėti. Išbuvo Terre Hioute, Ind., fedefaliniame ka
lėjime trejus metus ir keturius mėnesius.

1962 metų kovo 15 d. B. J. Davis kartu su Gus Hali 
buvo įkaitinti pagal pragaištingą McCarrano įstatymą 
už tai, kad nesiregistravo kaip “svetimos valstybės 
agentai.” Jųdviejų byla dar vis tebestovi neišspręsta. 
Gavęs tą falšyvą, suklastotą įkaltinimą, Davis tuomet 
pasakė: “Geriau mes supusime kalėjime negu prisipa- 
žinsime, kad esame išdavikai.”

Davis, iš tikrųjų, buvo retas vyras, retas kovotojas. 
Jis visiškai buvo pasišventęs darbo žmonių interesus 
ginti.

Vyras aukšto ūgio, tvirtos sudėties. Atrodydavo, jog 
tokio ąžuolo jokia audra nepalauš—ypatingai taip anks
ti. Bet štai!

Netenka nei sakyti: B. J. Daviso mirtis—didžiulis 
nuostolis visiems JAV darbo\žmonėms!

Kas ką rašo ir sako
PASPIRTIS KANADOS 
FARMERIAMS

“Liaudies Balsas” rašo:
■i r '

Kanados fafmeriai vėl tu-' 
re j o gerų’ • iVatl jieh ų;' Lėrikija 
pirko Kanadoje*tr,400,000 bu
šelių kviečių, o. Bulgarija — 
1,800,000.'. Lenkija 'yra susi
tarus su Kanada pirkti 44,- 
000,000 bušelių per trejus 
metus, o Bulgarija 3,700,000 
bušelių.

Nuo to laiko, kai Kanada 
pradėjo patesnę prekybą su 
socialistinėmis šalimis, dideli 
kiekiai buvo parduoti toms 
šalims x kviečių, miltų ir kitų 
grūdų. Gerokai pratuštėjo 
farmerių aruodai, kurie buvo 
užversti pertekliumi.

Čia reikia pastebėti, kad 
jeigu Kanados importas iš tų 
šalių padidėtų, tai eksportas 
kviečių ir kitų produktų dar 
daugiau pakiltų . Šalis, kuri 
perkasi užsienyje, aišku, tu
ri ir parduoti, nes kur gi gaus 
pinigų užsimokėti.

Kanados prekyboje defici
tas būna dažnai gana didelis. 
Bet jis būna prekyboje su 
Jungtinėmis Valstijomis. Jei
gu Kanados prekyba pakiltų 
su tomis šalimis, kur Kanada 
daugiau eksportuoja, negu im
portuoja, tai deficitas pranyk
tų. Tada nereiktų skolintis 
užsieniuose ar ieškoti invest- 
mentų, kad nesubankrutavus.

j Nemažai kliūčių Kanados 
prekybai su užsieniu sudaro 
tas faktas, kad Kanados in
dustrija yra šaka Jungtinių 
Amerikos Valstijų industrijos, 
kuri nenori matyti konkuren
cijos iš Kanados pusės. Ka
nados įmonių paskirtis yra— 
aprūpinti kanadiečius, o ne 
eksportuoti.

ARKIVYSKUPAS MAKA
RIJAS APIE PADĖTĮ 

KIPRO RESPUBLIKOJE
Įdomų pasįkalbėjimą su 

Kipro respublikos preziden
tu arkivyskupu Makarijųm 
■turėjo , T A S S p korespon
dentas N. Semionoyaš ąpiet 
esamą padėtį toje šalyje. 
Nors šiuo metu, laikinai, 
įtemptinumas ten truputį 
atlėžo, tačiau niekas negali 
pasakyti, kas bus toliau. O 
ten gali dar visko būti, 
nes esminis klausimas nebė
ra išspręstas.

Ką gi Makarijas pasakė? 
Prašome paskaityti:

Kalbėdamas apie liūdnus 
įvykius, kurie buvo sukurstyti' 
Kipro teritorijoje šių metų 
rugpjūčio mėnesyje, pareiškė 
Kipro respublikos preziden
tas arkivyskupas Makarijas, 
pirmiausia turiu prmygtinai 
pabrėžti, kad graikai visiškai 
neketino atakuoti turkų kai
mų ir pirmieji nepradėjo šau
dyti.

Iki rugpjūčio 5 d. Mansu- 
ros rajone susidarė tokia pa
dėtis: maištininkai turkai su
telkė šiame rajone karines pa
jėgas, kurių tarpe buvo daug 
kareivių ir karininkų^ atvyku
sių iš Turkijos. Maištininkai 
turėjo daug ginklų, atvežtų iš 
Turkijos per salos šiaurės va
karų dalies uostus. Ginkluoti 
inaištininkai, toliau kalbėjo 
Makarijas, laikė savo rankose 
visas Viešpataujančias ManSU- 
ros rajono aukštumas, iš kur 
jie nuolat apšaudydavo graikų 
kaimus'. Ekstremistai taip pat 
kontroliavo kelius, jungiančius 
eilę svarbių salos šiaurės va
karų ir vakarų rajonų gyve
namųjų vietovių.

Maištininkai užėmė šiame 
rajone viešpataujančią Loro- 
Vuno aukštumą, kuri gerai 
įrengta fortifikavimo’ atžvil
giu, ir iš ten apšaudė gre
tintus kėlius ir gyvenamąsias 
Vietoves. Rdspublikos vyriau
sybė pareikalavo, kad maištb 
Rinkai paliktų visus šiuos at
raminius taškus. Tačiau tur
kai atmetė šį reikalavimą. 
Mes buvome priversti iškelti 
šį klausimą Jungtinių z Tautų 
Organizacijos kariu o m e n ė s 
Kipre štabui, bet maištinin
kai griežtai atsisakė įvykdyti 
taip pat ir šio štabo prašymą 
atitraukti kariuomenę. Rug
pjūčio 5d. į šį rajoną buvo 
husiųstoė nacionalinės gvardi
jos dalys, kurios apsupo ir už
blokavo turkų atraminius taš
kus.

Palmiro Togliatti
PER TRUMPĄ LAIKĄ pasaulio darbo žmonės ne

teko trijų didelių kovotojų už jų reikalus. Mirė Maurice 
Thorez, Benjamin J. Davis ir Italijos Komunistų partijos 

. vadovas Palmiro Togliatti. Visi trys buvo plačiai žinomi 
ne tik savo šalyse, o ir visame pasaulyje.

P. Togliatti buvo ne tik Italijos didžiulės Komunis
tų partijos vadovas; jis buvo ir įžymus tarptautinio ko
munistinio judėjimo įtakingas veikėjas. • •

Pradėjęs savo revoliucinę veiklą Italijoje tuojau po 
Pirmojo pasaulinio karo, Togliatti buvo .vienas Italijos 
Komunistų partijos įkūrėjų. Įsigalėjus fašižmui, jis bu
vo žiauriai pultas, persekiotas. Pagaliau pasitraukė į už
sienį. Berods ilgiausiai gyveno Tarybų Sąjungoje. Per 
kurį laiką abudu su Jurgiu Dimitrovu vadovavo Komu
nistiniam internacionalui. Ir visuomet palaikė tamprius 
ryšius su Italijos komunistais.

Atsimename jo puikius straipsnius, tilpusius komu-, 
nistinėje spaudoje, po kuriais jis pasirašinėdavo Ercoli 
slapyvardžių. Tie straipsniai buvo ne tik Italijos padė
ties gilus analizas, o ir įkvėpimas kovotojams.

Karui baigiantis, Togliatti jau buvo Italijoje if tuo
jau atsistojo smarkiai kylančio komunistinio judėjimo 
priešakyje. Du kartu buvo įėjęs į Italijos valdžią—tuo
jau po karo. Bet vyriausias jo nuopelnas buvo tas, kad 
jis sugebėjo išauklėti ir vadovauti didžiausiai kapitalis
tiniame krašte komunistinei partijai.'

Tarptautinio darbininkų judėjimo istorijoje Palmi
ro Togliacio vardas visuomet bus minimas sU didele pa
garba. ■ ! į .
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Rugpiūčio 8 d. antrojoje 
dienos pusėje, po to, kai maiš
tininkai per radiją susisiekė 
su Ankara, toliau pareiškė 
Makayijas/ Turkijos lėktuvai 
bombafdavd graikų pozicijas 
arti Kokiftdš, fiors nuo rugpjū
čio 8 d. vyriausybės kariuome
nė visur nutraukę ugnį.

Rugpiūčio 9 d. Turkijos lėk
tuvai vėl įvykdė piratišką ant
skrydį ir barbariškai bombar
davo bei apšaudė Paeinamo, 
Pingenijos, Katopirgo gyvena
mąsias vietoves. Net rugpiū
čio 10 d. lėktuvai toliau ap
šaudė iš kulkosvaidžių zPolio 
rajoną. šių bombardavimų 
rezultatai iš tikrųjų baisūs.

Aš pats, pasakė Makarijas, 
aplankiau šiuos rajonus ir ma
čiau napalma sudegintus žmo
nes, kurių net vardų neįma
noma nustatyti. Mačiau li
goninės griuvėsius Ppmose, 
kurios personalas sunaikintas. 
Ir visi tie nusikaltimai buvo 
daromi po to, kai Saugumo 
Taryba abi šalis paragino nu
traukti ugnį.

Kai dėl Saugumo Tarybos 
darbo tomis dienomis, kai de
gė Kipras, turiu pareikšti, 
kad JAV ir Anglijos atstovai 
užėmė poziciją, kuri anaiptol 
nepadėjo kuo greičiausiai lik
viduoti gaisrą Kipre. JAV at
stovas Saugumo Taryboje Ste- 
vensonas net išdrįso pareikšti, 
kad per daug laiko sugaišta, 
sprendžiant Kipro klausimą.

Kaip dabar sužinota iš mū
sų paimtų dokumentų, toliau 
kalbėjo prezidentas, maišti
ninkai platesnėms aktams 
prieš respubliką pradėjo ruoš
tis seniai, bet ypač aktyviai 
jie pradėjo veikti, kai rugpiū
čio 1 d. į Kiprą, atvyko Denk- 
tašas (turkų pogrindinės or
ganizacijos vadovas — TASSo 
korespondento pastaba), ku
ris rugpiūčio 4 d. nelegaliai 
aplankė ir respublikos sostinę 
Nikoziją. Patraukia dėmesį 
dar ir tas. faktaš, kad daug 
Mansuroš rajūne- paimtų gin
klų ifiapr angos priklauso 
NATO blokui. • >'

i^iųp jųetu ęadętis Kipre 
kiek" stabilizavosi, pareiškė 
baigdamas Makarijas. Tačiau 
grėsmė,*'kad agresija pasikar
tos, d&r ne visiškai likviduo
ta. Kipriečių tauta tebėra 
tvirtai pasiryžusi visomis jė
gomis ir priemonėmis ginti sa
vo tėvynę. Mes niekada ne
atsiklaupsime prieš jokį kip
riečių tautos priešų šantažą, ’ 
provokacijas ir spaudimą. 
Mes kuo karščiausiai dėkoja
me visoms šalims, kurios mus 
parėmė šiomis sunkiomis Kip
rui dienomis. Mes ypač dė
kingi Tarybų Sąjungai ir 
premjerui Chruščiovui už visus 
tuos ryžtingus veiksmus, ku
rių imtasi Kipro respublikai ir 
jos liaudžiai apginti.

ATRADIMAI GEDIMINO 
KALNO PAPĖDĖJE
- K. Umbražiūnas praneša 
Vilniaus “Tiesoje”:

Daugelis vilniečių stabteli 
Gedimino aikštėje prie Pa
veikslų galerijos. Pastato ry
tų pusėje, kur seiliau stovėjo 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių žemutinės pilies rūmai, 
dabar kasama tranšėja apšil
dymo trasos vamzdžiams į 
Paveikslų galeriją nutiesti . 
Tai paprastai komunalinio 
ūkio reikalai.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, 
kad šioje trasoje yra žemu
tinės pilies pastatų pamatai, 
kasinėjimams, suteikiama ypa
tinga feikšme. Jie patikėti 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijoj Istorijos institutui ir at
liekami labai atsargiai. Eks- 
kavatoriai ir kita technika čia 
nebenaudojami, dirbama ,kas- 
tuyais. Prie kasinėjimų nuo
lat budi Istorijos ihstituto ben
dradarbis A. Tautavičius. A- 
pie pastarosiomis dienomis 
aptiktus radinius jis papasa
kojo: ...

—Arti galerijos sienos tran
šėjoje surastos XVII šimt
mečio monetos, kokliai iš 
XVI-XVII šimtmečio, indų šu
kės ir kt. Betgi svarbiausia, 
kad per šiuos kasinėjimus ati
dengtą dar viena pasalaptis. 
Gįlįau, apie 4-4.5 m gylyje 
atkasta XIII-XIV amžiaus pra
džios, o gal dar ir ankstyVes- 
tiių laikų, medinių pastatų lie
kanos — grindys, sienojai, o 
kitoje vietoje — kiti mūrinių 
pastatų pamatai. Kai kurie

Krislai iš Lietuvos
Darius ir Girėnas 

Maskvos televizijoje
Tranatlantinių lakūnų Da

riaus ir Girėno palaikų su
radimas ir jų iškilmingos 
laidotuvės Kaune sukėlė 
platų susidomėjimą Tarybų 
Sąjungos mastu. Per Mask* 
vos televiziją į visus Tary
bų Sąjungos televizijos cen
trus buvo pėrduodamas re
portažas apie Dariaus ir 
Girėno skridimą per At
lantą ir jų laidotuvių vaiz
dai. Tą transliaciją suruo
šė ir perdavė visai Tarybų 
Sąjungai.

Nauji dailės leidiniai
Neseniai grožinės litera

tūros leidykla “Vaga” iš
leido paka r t o t i n ą M. K. 
Čiurlionio paveikslų repro
dukcijų aplanką. O ką tik 
pasirodė knygynuose kitas 
panašus leidinys su 32 
spalvotomis dailininko Ka
jetono Šklėriaus akvare
lių reprodukcijomis. Įžan
ginį straipsnį parašė J. 
Umbrasas . Leidinys išleis
tas 10,000 egzempliorių ti
ražu. Tai liudija apie ne
paprastą dailės mėgėjų skai
čiaus išaugimą tarybiniais 
metais. Pirmoji ir vienin
telė buržuaziniais laikais K. 
Šklėriaus monografija, iš
leista 1938 m. Vyt. Kairūkš- 
čio pastangomis, išėjo vos 
vieno tūkstančio egzemplio
rių tiražu. O kokybės at
žvilgiu ir lyginti negalima: 
K. Požėlos vardo spaustu
vės darbininkų rūpestingo 
darbo dėka naujojo aplan
ko reproducijos labai arti
mos originalumas tiek sa
vo spalvomis, tiek beprie- 
kaištingąi perteikta akva- 
reline tapysena.. Kartu su 
aplanku išleistas ir 16 at
virukų rinkinys su K. Šklė
riaus akvarelių reprodukci
jomis. Kaip ir aplanke, 
įžanginiai tekstai duodami 
keliomis kalbomis.

Išėjo taip pat turtingas 
leidinys “Lietuvių grafika 
1963 m.” Tame skoningai 
■R. Gibavičiaus apipavida
lintame albume patiektos 
93 nemažo formato 42-jų“ 
autorių reprodukcijos, ku
rios duoda ryškų šios dailės 
šakos pasiekimų vaizdą.

“Vaga” išleido ir aplanką 
su Petro Rauduvės grafi
kos 40 graviūrų, sukurtų 
1937-1962 metų laikotarpy; 
je.

Leidykla “Vaga” yra nu
mačiusi išleisti aplankus su 
Justino Vienožinskio, P. 
Kalpoko, A. Žmuidzinavi
čiaus, A. Samuolio, A. Di
džioko kūriniais. Muziejuo
se saugojamieji dailės tur
tai tuo būdu galės plačiai 
pasklisti liaudyje ir prisi
dėti prie darbo žmonių es
tetinio auklėjimo.

Pas Punsko lietuvius
Vilniaus jaunųjų rašyto

jų sekcijos pavedimu pas 
Punsko apylinkėse, Lenkijo
je, gyvenančius lietuvius 
buvo nuvykusi šios sekci
jos narė jauna rašytoja E. 
Balionienė. Jaunųjų rašy
tojų sekcija šefuoja Lenki
jos ribose gyvenančius lie
tuvius ir palaiko su jais 
kultūrinius ryšius. Laikas 
nuo laiko sekcija pasiunčia 
punskiečiams grožinės ir 
mokslinės literatūros, pje
sių saviveiklai, gaidų, pa
veikslų reprodukcijų ir kt. 
Ė. Balionienė nuvežė jiems 
nemažą siuntinį knygų.

surastieji daiktai bus ištirti ir 
perduoti LTSR Mokslų aka
demijos etnografijos - istorijos 
muziejui. Pilies pastatų pa
matai, jau dabar apžiūrimi, 
bus tiksliai aprašyti.

Nuoširdžius svei k i n i m u s 
ant savo knygų užrašė ra
šytojai J .Avyžius ,V. Rei- 
meris, E. Matuzevičius, A. 
Pocius, V. Žilinskaitė, I. 
Meras, G. Isokas ir kiti.

“Mūsų žodis”—neregių 
žurnalas

Turbūt mažai kas žino, 
kad Lietuvoje eina specia
lus žurnalas neregiams — 
“Mūsų Žodis,” kuris leidžia
mas ir paprastąja plokščią- 
jd ir specialia, iškiliąja spau
da, pritaikyta akliesiems. 
Žurnalas pradėjo eiti 1959 
metais ir išleido jau 68 nu
merius. Jo vyriausias re
daktorius A. Venckevičius, 
Žurnalas leidžiamas kaip 
Lietuvos Aklųjų Draugijos 
Centro organas. Tos drau
gijos pirmininkas ilgą laiką 
buvo nc’^gis poetas A. Jo
nynas, o Cu.bar jai pirminin
kauja M. Poznauskas, bu
vęs rašytojas, vėliau aklų
jų gamybinių kombinato 
direktorius. Draugija turi 
įkūrusi penkis gamybinius 
kombinatus, kuriuose nere
giai išmoksta įvairių darbų 
ir gamina daug įvairių ga
minių . Kaune veikia spe
cialu aklųjų mokykla-inter- 
natas. Prie gamybinių kom
binatų veikia aklųjų meno 
ansambliai, chorai, orkest
rai. Ruošiamos ekskursijos 
ir išvykos. Pavyzdžiui, Klai
pėdos gamybinio mokymo 
kombinato grupė aplankė 
Leningradą. Žinomoji nere
gė dainininkė Lietuvos 
TSR nusipelniusi artistė B. 
Grincevičiūtė su kitais at
stovais buvo nuvykusi į 
Rygą, kur buvo Latvijos 
Aklųjų choro 70 metų su- 
sukaktuvės. Lietuvos Ak
lųjų Draugija netrukus mi
nės savo įkūrimo 20-metį, 
nes ji įkurta 1944 m. rude
nį. Vienas aktyviųjų jos 
kūrėjų buvo Pranas Dau
nys, kurį netrukus paskyrė 
Kauno Gamybinio mokymo 
kombinato direktoriumi. P. 
Daunys buvo 1926 m. įsteig
tosios Lietuvos Aklųjų są
jungos veikėjas, dabar jis 
jau miręs.

Rugiapiūtč vyksta gerai
Šių metų vasarą buvo vi

dutinė. Vietomis ilgai ne
buvo lietaus ir javai išaugo 
menkoki. Tačiau apskritai 
imant šių metų derlius bus 
patenkinamas, o ir rugia- 
piūtei oras palankus, tik 
kiek vėsokas. Kaimyninėje 
Baltarusijoje derlius būsiąs 
šiemet menkesnis, nes saus
ra buvo didesnė. Geras der
lius užderėjo Pavolgio sri
tyse, Sibire ir plėšininėse 
Kazachstano žemėse. Šiuo 
metu Lietuvoje nuvalyta 
jau 70 procentų grūdinių 
kultūrų, o pietiniuose rajo

Už laimėjimus statant ir įsisavinant sieros rūgšties ir 
mineralinių trąšų gamybos pajėgumus, grupė Kėdainių che-t 
mijos kombinato statybininkų ir darbininkų apdovanoti TSRlij 
ordinais ir medaliais.

Nuotraukoje: grupė apdovanotųjų. Iš kairės — speci
alizuotos montavimo valdybos Nr. 72 brigadininkas E. Gra
bauskas, šios valdybos vyr. inžinierius V. Krukis, TSRS 
Valstybinio gamybinio montavimo ir specialių statybos darbų 
komiteto tresto išklojėjų brigados brigadininkas S. Melderis, 
chemijos kombinato tekintojas S. Jurevičius ir Kėdainių sta
tybos valdybos darbų vykdytojas V. Samsonas.

nuose pintis jau Baigiama 
ir prasidėjo rudeninė sėja.

ar ' *"%, r—r?
V. Brigmano ir

K. Macevičiaus knygos
“Vagos” leidykla išleido 

seniausio Lietuvoje revoliu
cijos dalyvio Viktoro Brig
mano knygą “Mačiau saulė
tekį.” Knygoje patiekiama 
daug naujos medžiagos apie 
Rygos lietuvių revoliucinę 
veiklą, kurion V. Brigma- 
nas įsijungė jau 1904 me
tais įstodamas į socialdemo
kratų partiją. Autorius ra
šo apie Rygoje ėjusį bolše
vikinį laikraštį “Vilnis,” 
apie darbo žmonių kovą už 
Tarybų valdžią Ukmergės 
apskrityje 1918-1919 metais, 
apie pasitraukusių į Tarybų 
Rusiją lietuvių gyvenimą k 
darbą ir sugrįžimą į Tary^ 
bų Lietuvą po 20 metų.

Revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje dalyvis ir Socialisti
nio Darbo Didvyris knygoje 
“Ilgai brandintas grūdas” 
pasakoja apie pogrindinį 
revoliucinį darbą buržuazL 
nėję Lietuvoje ir apie kovas 
pokario metais, kuriant kol
ūkinį kaimą. K. Macevičius 
yra ilgametis vieno pirmųjų 
kolūkių — Karolio Požėlos 
vardo kolūkio, Kėdainių ra
jone — pirmininku ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pava
duotoju.

Ruošiamasi naujiems 
mokslo metams j

Lietuvos mokyklos ruo
šiasi naujiems mokslo me
tams. Kaip teko patirti, 
vien į aukštąsias mokyklas 
šiemet numatyta priimti 
apie 9,700 studentų, jų tar
pe į akivaizdinnius kursus 
apie 5,000 studentų, o kiti 
mokysis neakivaizdiniu būy 
du, dirbdami savo darbo
vietėse, tik atvykdami į se
minarus ir egzaminus. Nu
matoma, kad bendras stu
dentų skaičius Lietuvoje 
viršys 40,000, t. y. daugiau 
negu 10 kartų pralenks stu
dentų skaičių buržuazinėje 
Lietuvoje, kur 1939 metais 
buvo 3,900 studentų, kaip 
rodo tų metų statistikos^ 
biuletenis.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964. VIII. 15

PIETŲ KORĖJOJE
JAV IŠLAIDOS f

Kuomet Pietų Korėjoje 
esantiems amerikiečių tar
nautojams išleidžiama 85 
milijonų dolerių. Pietų Ko
rėjos kariuomenė JAV-oms 
atsieina 200 milijonų dole
rių kasmet. JAV ekonomi
nė “pagalba” Pietų Korėjai 
1945—1962 metų laikotar
piu sudarė 3.3 bilijono dole
rių; be to, armijos išlai
kymui išleista 2.1 bilijonų 
dolerių.
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J. GRIGIŠKIS

,t įvaikiais i 
dongas gali būti antrasis

Vietnamas
Kai Jungtinės Valstijos 

pradėjo Kongan siųsti mi- 
litarines jėgas neva ameri
kiečių apsaugai, atrodo, kad 
Kongas gali būti antrasis 
Vietnamas. Juk panašūs 
žygiai buvo pradžioje dary
ti ir Pietų Vietname, o vė
liau JAV militarinės jėgos 
pilnai įsitraukė į civilinį ka
rą.

Šiuo metu jau virš ketvir
tadalis Kongo yra išlaisvin
tas, kur veikia pažangiųjų 
valdžia. Laisvinimo karinės 
j&gos sėkmingai eina pirmyn. 
VTf'ombės valdžios jėgos dar 
niekur negalėjo atsilaikyti.

Afrikiečiai žino, kad Čiom- 
bė yra imperialistinių šalių 
agentas, neokolonializmo 
palaikytojas. Pirmiau jis 
artimai kooperavo su Belgi
ja, dabar — su Jungtinė
mis Valstijomis.

Egiptiečių laikraštis “Al 
Gumburia” rašo: “Afrikos 
žmonės žino tikruosius ame
rikiečių siekius ir tikslus, 
nes intervencija į Kongo 
vidujinius reikalus yra JAV, 

i Belgijos ir Anglijos troški
mas visomis galimybėmis 
savo interesus šioje Afrikos 
šalyje apginti.”

Priedu, imperialistai su
sirūpino nauja padėtimi 
kaimyninėje Kongo respub
likoje. 1963 m. rugpjūčio 13 
d. tos respublikos liaudis su
kilo ir nuvertė prancūzų 
kolonistų agento A. Youlou 
valdžią. Naujoji valdžia, 
P. Lissouba vadovybėje, pa
suko valstybės vairą žymiai 
iJairėn. Revoliucinė valdžia 
tuoj užmezgė diplomatinius 
ir prekybinius ryšius su 
socialistinėmis šalimis. Na
cionalinio Veikimo partijos 
kongresas nutarė vesti šalį 
į socializmą ir padėti tiems 
afrikiečiams, kurie tebėra 
imperialistų vergovėje, iš 
kolonializmo išsilaisvinti.

4 i Vakarų imperialistai bai
siai bijo, kad buvęs Belgi
jos kontrolėje Kongas ne
nueitų buvusio Prancūzijos 
kontrolėje Kongo keliu. 
Laisvinimo jėgų laimėjimai 
tai rodo, kad ir šis Kongas 
$ali nueiti pažangos keliu į 
socializmą. Štai kodėl ame
rikiečiai neokolonistai viso
mis jėgomis stengiasi išlai
kyti Kongą savo kontrolėje.

Nėra kuo daug pasigirti 
ir pasidžiaugti

AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany džiaugsmingai pa
skelbė, kad per pastaruo
sius šešetą mėnesių šios fe
deracijos narių skaičius pa
kilo 360,000. Dabar AFL- 
CIO turi 12,469,000 narių. 
M Tai nemažas pakilimas, 

^bet jis buvo pasiektas ne
didelėmis pastangomis. 
Daugiausia gauta naujų na
rių pravestuose rinkimuose 
dirbtuvėse, kur dauguma 
darbininkų balsavo už AFL- 
CIO. Tokiu būdu gauta 204 
tūkstančiai naujų narių. 
Kalifornijoje gauta apie 46 
tūkstančiai naujų narių, 
kitose vietose po mažiau.

Dabar į unijas organizuo
tų darbininkų, priskaitant 
ir prie AFL-CIO nepriklau
somas unijas, nebus dau
giau, kaip apie 16 milijo
nų. O už algas dirbančių

jų Amerikoje šiuo metu sie
kia virš 72 milijonus darbi
ninkų. Tai galima suprasti, 
kad organizuotų darbinin
kų procentas labai mažas, 
gerokai mažesnis, kaip ki
tose kapitalistinėse šalyse. 
O su socialistinėmis šalimis 
negalima nei palyginti, nes

ten virš 90 procentų darbi
ninkų yra organizuoti į 
profesines sąjungas (uni
jas).

Vietoje pasigirti ar pasi
džiaugti mažais laimėji
mais, George Meany ir kiti 
unijų viršininkai turėtų at
sisakyti senos biurokratinės 
veiklos ir skaldymo politi
kos; reikėtų pasukti unijas 
pažangos keliu.

Gerai, kad Meany pasmer
kė respublikonų kandidatą 
Goldwaterj, kaip pasižymė
jusį organizuotų darbinin
kų priešą. Teisingai. Mea
ny pasakė, kad respubliko
nų platforma taipgi yra uni
joms priešinga, siekiasi uni
jinį veikimą pažaboti, uni
jas ardyti. Bet karo klau
simu Meany maloniai pasi
bučiavo su Goldwateriu. 
Toks nusistatymas, aišku, 
žalingas unijiniam veiki
mui ir padeda imperialis
tams.

• 
Ragangaudys teisėjas 

visur prakišo
Kaip nesistengė laimėti 

kandidatūrą sena t o r i a u s 
vietai, Pennsylvanijos Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas 
Michael A. Musmanno vi
sur prakišo. Taip nelaimin
gai prakišo, kad ir prez. 
Johnsono indorsavimas ma
žai ką jam davė.

M. A. Musmanno kandi
datavo kaip oficialis demo
kratas pirminiuose rinki
muose (primaries) balan
džio mėn. Kita demokratų 
kandidatė buvo Miss Gene
vieve Blatt, kurios nei de
mokratų partija neindorsa- 
vo, nei prez. Johnsonas ne
parėmė. Bet ji rinkimuose 
gavo 3,000 balsų daugiau 
už Musmanno. Ji išėję lai
mėtoja.

Teisėjas Musmanno ■ ne
nusileido. Jis kaltino ne
teisingu balsų suskaitymu. 
Bet perskaičius balsus, jis 
nieko nelaimėjo. Tada jis 
nuėjo į teismus, nuo žemes
nio iki aukštesnio, bet ir 
ten prakišo.

Jis pirmiau išsigarsino, 
kaip ragangaudys. 1949 
metų teisme Pittsburghe, 
kur buvo teisiami komunis
tų vadovai Steve Nelson, 
Andy Onda ir James Dol- 
sen, teisėjas Musmanno vi
saip komunistus niekino ir 
grasino. Teisėjas sudarė 
tokią isterišką atmosferą, 
kad teisiamieji gavo ilgų 
metų kalėjimą. Tik apelia
vus į šalies Aukščiausiąjį 
Teismą, buvo teisėjo Mus
manno nuosprendis panai
kintas ir apkaltintieji iš ka
lėjimo išlaisvinti.

Musmanno pasižymėjo ir 
prieš persekiojamus pažan
giuosius sveturgimius. Jis 
yra nepermaldaujamas Ta
rybų Sąjungos ir kitų soci
alistinių šalių priešas.

Miss Blatt, laimėjusi kan
didatūrą senatoriaus vietai, 
niekur nepasirodė su anti
komunistine propaganda. Ji 
sutinka su senatorium 
Clark, kuris laikosi liberali* 
nės krypties.

Tai bus pirma šioj valsti-j 
joj moteris kandidatė sena
toriaus vietai. Prieš ją 
kandidatuoja dabartinis se
natorius Scott, kuris bus 
bendrame sąraše su prezi
dentiniu kandidatu Gold- 
wateriu. Kadangi šio j e vals
tijoje Goldwateris nepopu
liarus, tai gal ir tas padės 
Miss Blatt laimėti senato
riaus vietą. ’

Tokio. — Čionai per ke
lias savaites mirė virš 100 
žmonių nuo miegligės.

AIDU) REIKALAI
Reikalingi pataisymai

Sveikino LLD suvažiavi
mą su pinigine dovana:

George1 Stasiukaitis, Cliff
side Park, N. J., $5.00.

LLD 37 kp., Lawrence, 
Mass., $10.00

Per LLD 72 kp., Great 
Neck, N. Y.: M. K. Adomo
nis $5.00, P. Bechis $5.00, 
F. Klaston $5.00, J. Kupčins
kas $3.00, J. Linda $2.00.

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kp., pasidarbavo 

Amilija Žemaitienė ir J. K. 
Navalinskienė: LLD 20 kp. 
$5.00, A. Žemaitienė $3.00,
J. Vaicikauskas $2.00, F. V. 
Z. Milleriai $2.00, P. K. Juo- 
zapavičiai $2.00, J. Grose- 
lionis $2.00; po dolerį: J.
K. Navalinskienė, Eva Če- 
kanauskienė, J. N. Stroliai, 
J. H. Vėžiai, V. Kapičiaus- 
kienė.

Pasidarbavo Onutė Wel- 
lus: M. Kazlauskienė $2.00, 
LLD 20 kp. narys $2.00, O. 
Wellus $2.00, J. ir K. Vaici- 
kauskai $2, F. ir V. Miller 
$2.00, P. Jasilionienė $1.00, 
I. Vėžys $1.00.

Garbės kuopų sąrašą 
pasiekė:

Ona Žilinskienė, 97 kp. 
sekretorė, Plymouth, Pa., 
gražiai paveldėjo savo myli
mo vyra Vinco Žilinsko kul- 

; tūrinę veiklą ir gražiai dar
buojasi, kad palaikytų LLD 
97 kuopą garbės sąraše. 
Garbė tau, drauge!

Yucaipa, Calif.
Nauja pažangių lietuvių 

kolonija. Čia apsigyveno 
keletas gerų lietuvių šeimų. 
Vėliau atvyko Margaret ir 
Jonas K. Alvinai. Jiedu yra 
gerai patyrę organizacinėje 
ir kultūrinėje veikloje. Jie
du nusitarė, kad be organi
zacijos gyvenimas bus tuš
čias. Jųdviejų pasidarbavi
mu mažoje kolonijoje per 
trumpą laiką susiorganiza
vo LLD 78 kuopa, kurią iš
ugdė iki netoli 30 narių. Ir 
dabar gražiai darbuojasi 
kultūrinėje veikloje. Garbė 
Yucaipos lietuviams!

Stoughton, Mass.
LLD 62 kuopos reika

lus rūpestingai atlieka ir 
Stoughtono kultūrinę gar
bę palaiko J. Petrukaitis.

Newark, N. J.
LLD 5 kp., per Tado Kaš- 

kiaučiaus pasidarb avimą, 
palaiko kultūrinės organi
zacijos veiklos prisiminimą.

Hudson, Ohio
LLD 51 kuopa — tai iš

simėčiusių ūkininkų kuopa, 
bet ji turi gerą, rūpestingą 
sekretorių, John Myhling, 
kuris gražiai pasidarbuoja 
ir toje apylinkėje lietuvius 
ūkininkus palaiko kultūri
nėje organizacijoje.

Knygų reikalu
Pradedu gauti kląusimų, 

kada gausime knygas — 
dar vieną už 1963 m. ir už 
1964 m. Kaip jau buvo aiš
kinta, knygų mes čia at
spausdinti nepajėgiame — 
ne dėl finansų stokos, bet 
dėl technikų stokos. Todėl 
knygas turime užsisakę už
jūry ■— net tris — ir jų 
laukiame. Kad ir pavėluo
tai, bet tikri, kad sulauksi
me ir visi gausime.

Žurnalą “Šviesą” gauna
me reguliariai, nes dar gali
me čia vietoje jį atsispaus
dinti.

Kviečiu visus LLD na
rius prie gražios veiklos, už 
organizacijos auklėjimą ir 
abelnai už kultūrinės veik
los skleidimą.

Po gražaus LLD suvažia
vimo jau pradeda ateiti

WORCESTER, MASS. PHILADELPHIA, PA.
Laisvės rudeninio' pikniko 

rengėjų padėkos žodis
Rugpiūčio 16-tą įvykęs 

“Laisvės” naudai piknikas 
buvo visapusiai sėkmingas. 

O nuoširdus padėkos žodis 
už tai priklauso visiems: iš 
arti ir toli suvažiavusiai 
publikai; sunkiai, energin
gai dirbusiems piknike dar
bininkams, kad visus sve
tingai sutiktų ir pavaišintų. 
Gražiai jie savo pareigas 
atliko.

Hartfordo Laisvės cho
ras, vadovybėje Wilma Hol
lis; Worcesterio duetas— 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas, vadovybėje Jo
no Dirvelio—savo išstoji
muose visuomet gražiai at- 
sirekomenduoja. Ir šiame 
piknike jie savo pareigas 
žavėjančiai atliko. Progra
moje pildytas dainas choras 
ir duetistai perdavė skait
lingai publikai ryškiai ir 
įspūdingai, su jaučiama šir
dies šiluma. Laisvės chorui 
akompanavo jų pian i s t ė 
Melba Griffin, o Worceste
rio duetui Marijona Meš- 
kienė.
-Jiems baigus programą 

su dainomis “Tolimoj Tėvy
nėj” ir “Kuršių marių žve
jai”, iššauktas mielas sve
čias newyorkietis, ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, Valys 
Bunkuš. Jis savo energin
ga, jautria kalba perdavė 
Lietuvos žmonių širdingus 
sveikinimus Amerikos pa
žangiems lietuviams ir lin
kėjimus gražioj sėkmės 
veikloje. Programa baigta, 
su Antano Bimbos reikš
minga kalba, kuri lietė mū
sų šalies Amerikos svarbius 
klausimus, ypatingai artė
jančius prezidentinius rin
kimus.!

Širdingas ačiū daininin
kams ir kalbėtojams už 
šaunią programą.

Šokiams grojo Marijona 
Meškienė ir Antanas Ku- 
lieša. Linkėtina jiems nepa
vargti, šokėjus linksminti.
Piknikui dovanų aplaikyta 

sekamai:
Spaudos rėmėjas Hart

ford (bevardis) ... $10.00
Petras Butkevičia iš Flo

ridos per d. Partiką $5.
Montello Moterų Apšvie- 

tos klubas ir LLD 6-ta kp. 
bonką arielkos ir sūrį, ku
riuos išpardavė Agota Ku- 
kaitienė ir Kazimiera Če- 
reškienė. M. Kvietkas,, iš 
Bostono,, dovanojo pyragą, 
Alena Tamašauskienė ka
vai puodukų ir bonką kris
talino iš Lietuvos, kurį iš
pardavė J. Rainardienė ir 
B. Narušiavičienė.

K. Kalvelienė, iš Brock
ton, dovanojo sūrį

Draugai Grigai, Hudson 
baksą daržovių.

O. Šilkienė, Hartford, po
rą rankų darbo dalykų.

Urbonai, Hudson, pusbu- 
šelį agurkų; J. Vasiliaus
kienė, Shrewsbury, porą 
auskarių ir šilko šalikėlį; 
worcesterieciai J. Demikie- 
nė, P. Cook, ir Raichel ir B. 
Jakaitienė po keiką; Mrs. 
Wallant — sofai paduškėlę 
ir keiką. Ačiū draugam Šil
kams, draugėms Fraiman- 
tienei, Belekevičienei, Rai- 

naujų narių į LLD. George 
Stasiukaitis, Cliffside, N. J., 
jau prisiuntė 2 naujus na
rius; V. Sutkienė, San 
Francisco, — vieną; J .Gry
bas, Ozone Park, N. Y., — 
3.

Visais ALDLD reikalais 
rašykite 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
11417.

Sekr. Jonas Grybas 

nardienei už pasidarbavi
mą.

Dėkojam darbininkams: 
M. Šiupėnienei, E. Pilkaus- 
Ipęųei, ;A. Vąsilieneį, O. Dū- 
donienei, .S. Ęakšienei ir jos 
sesutei, M> Bučin, B. Kulie
šienei, B. NaHisevičienei, 
O. Skralskienei, M. Green, 
H. Žilinskienei, J. Urbonui, 
A. Senkui, V. Žitkui, J. Lu
kui, M. Wilkinson, D. Lu- 
kienei, I. Janulienei, J. Yas- 
kevičiui ' ■

Neatsiliepė pasiimti 
dovanas:

Nr. 386—pirma įžangos 
dovana $5.

Nr. 235 bonka kristalino. 
Nr. 292 šilkinis šalikėlis. 
Nr. 303 sofai paduškėlė.

Už rengėjus
M. Sukackienė

Mirus Juozui Ausiejui, 
šiame piknike pasigedom 
nuolatinės talkininkės Luci- 
jos Ausiejienės. Reiškiame 
Lucijai ir šeimai širdingą 
užuojautą liūdesio valando
je.

Draugė M. Petkūnienė 
išvyko į ligonbutį sveikatos 
patikrinti. Jai linkim greit 
grįšti į namus.

M. S.

Middleboro, Mass.
Rugpiūčio 9 d. Lake Ville 

Nursing Home mirė senas 
“Laisvės” skaitytojas John 
Sutkus, 86 metų; gyveno 27 
Lane St., Middleboro, Mass.

Paliko sūnus John Sut
kus; 3 dukterys: Valerie ir 
jos vyras Ralph Forney, 
Middleboro, Mass.; Mary ir 
jos Vyras Joseph Forni, 
Kingston, Mass.; Eva ir jos 
vyras Philip Millette, Fair
haven, Mass.; 7 anūkai. 
Palaidojo religiniai.

Rugpiūčio 18 d. ten pat 
mirė Petronėlė Norwich. 
Paėjo iš Kauno miesto. Pa
liko dvi dukteris. Buvo ti
kinti.

Geo. Shimaitis

Apsauga nuo radiacijos
; Anglų chemikai gavo 

grynojo metalinio švino su
spensiją su lateksu. Iš jos 
gominamos pirštinės rent
genologams. Jos yra daug 
plonesnės už iki šiol naudo
tas apsaugines pirštines.

Naujosios pirštinės ap
saugo nuo alfa, beta ir ga
ma spindulių.

Galvės ežero purpurinių bangelių supama, didžiuojasi 
garbingoji Trakų pilis.

3 piul. Laisvė (Liberty) Penktu rugg. .(August) 28, 1964

Mrs. Fannie Lou Hamer 
iš Ruleville, Mississippi, 
kandidatė Freedom Demb-' 
cratic Party į Kongresą, 
kalbėjo Philadelphijoje, Tai 
vienatinė negrų moteris, 
kuri ryžtasi būti išrinkta į 
Kongresą.

Valstija perkelia ap- 
draudos departa m e n t ą iš 
Harrisburgo į Scrantoną. 
135 darbininkai gali keltis į 
Scrantną arba bus perkel
ti į kitus darbus.

Paul Schneyer ir George 
Koffs sulaikyti po užstatu, 
kaltinami išvogime $25,000 
vertės vaistų iš Philadel
phia State ligoninės. Abu 
dirbo ligoninėje.

County Court teisėjas 
Benjamin W. Schartz pata
ria policmanam, jaunuolių 
užpultiems, vartoti “blak- 
džekius”.

Liepos 29 d. mirė Poške- 
vičius, buvo pašarvotas Ka
valiausko šermeninėje, pa
laidotas Holy Cross kapinė
se.

Teisėjas E. Arnold For
rest nuteisė James Wecker- 
ly, 18 metų, ir John Morey, 
21 metų, pasimokėti po 
$10,000 ir $800 teismo iš- 
kaščių. Važinėdami auto
mobiliu Upper Marelone, 
Upped Dublin ir Hatfield 
miesteliuose jiedu išmušinė- 
jo krautuvių, automobilių 
ir gyvenamų namų langus.

Tysterių unijos lokalo 
156 prezidento raginami, 
7,000 Yellow Cab vairuoto
jų lankė šermeninę, kur bu
vo pašarvotas Robert Sar
gent. Sargent mirė nuo už
puolikų sumušimo apiplėši
mo tikslu. Lokalas reika
lauja Taxikebiu kompani
jos daugiau policijos apsau
gos.

225 darbininkai bus atleis
ti nuo darbo Naval Ship
yard Philadelphijoje.

Policijos departamentas 
paskleis šimtą tūkstančių 
lapelių, aiškinant, kaip iš
vengti nelaimių, apiplėši
mų, vagysčių ir t.t. Polici
jos komisijonierius Richard 
T. Edwards sako, kad tai 

bus visų metų nurodymų 
programa.

1,200 darbininkų gaus 
darbus Western Pennsylva-- 
nijoj minkštos anglies ka-. 
syklose. Septynios didelės 
kompanijos pasirašė kon
traktą pirkti 520 milijonų, 
tonų anglies bėgyje 40 me
tu, v

Philadelphijos ligoninės, 
reikalauja patyrusių slau
gių, slaugių direktorių, in
struktorių, specialistų. Fos
ter B. Rose, miesto dirėkto-' 
rius, sako, kad reikalingi 
yra dantų specialistai ir ki
ti lavinti darbininkai. Slau
gės turi turėti kolegijos 
laipsnį. Mokestis nuo $6,000 
iki $9,672 metams.

Automotive Club of Phi
ladelphia surinktos skaitli
nės sako: sulaukę 65 metų 
žmonės esą geresni automo
bilių vairuotojai su mažes
niu skaičiumi nelaimių, ne
gu turintys 30 metų.

AFL-CIO Political Edu-, 
cation Committee direkto
rius Edward F. Toonney 
sako, kad bus vedama agi
tacija, kad piliečiai užsire
gistruotų balsavimui lap
kričio rinkimuose. Bus ei
nama namas nuo namo, bus 
panaudojama “trokai” su 
garsiakalbiais ir telefonas. 
Vajus eis iki rugsėjo 14-tos.

Harrisburge respubliko
nų valstijos pirmininkas 
Truax sako, 125,000 liuosa- 
norių eis namas nuo namo 
aiškinant respublikonų pro
gramą ir kandidatus. Tru
ax sako, Pennsylvania turi 
būt respublikonų valstija. 
20,000 pavietų komitetų, 
2,000 grupių ir 67 pavietų 
direktoriai dirbs, kad Gold
wateris būtų išrinktas pre
zidentu.

Dr. Martin Luther King 
kalbėjo negrų moterims 
College Irvine Auditorium, 
sakydamas, kad tokie iš
puoliai, kokie įvyko Harle
me ir Rochesteryje, neiš
spręs negrų problemų. Jis 
pasmerkė negrų getus, ku
riuose negrai gyvena.

Prašome nepamiršti rug
sėjo 6 d. sekmadienio, prieš- 
Labor Day. Būkite draugų 
Ramanauskų ūkyje Rama
nauskienės svečiais. Būkite 
jos ruošiomoje išvykoje at- 
žymėjimui gimtadienio.

Dr-gai Ramanauskai sve
tingi, turi daug draugų, pa
žįstamų. Draugė R a m a- 
nauskienė užtikrina visus 
gražiu priėmi m u, g e r ų .z"*'" 
maistu, svetinga pažinčia iš
arti ir toli atvykusiems. Bū
kite laiku, pirmą valandą.

Lietuviai piliečiai užsire
gistruokite lapkričio rinki
mams! Neįsiregistravę ne
galėsite balsuoti. Registrą^ 
cija baigsis rugsėjo 14 d.

Piliętis

Waterbury, Conn.
LLD 28 kp. rengia pietus 

jau šį sekmadienį, rugp. 
(Aug.) 30 d., pas Dr. J. Sta- 
nislovaitį, Prospect, Conn.>

Pietų rengimo komisija 
labai rūpinasi, kad svečiai 
būtų visi užganėdinti.

Laukiam svečių iš visų > 
kaimyninių miestų, taip pat 
ir iš tolimų miestų. Nesi
gailėsite atsilankę, tuo pa-' 
tim sykiu paremsit ir ap- 
švietos reikalus.

Dūda
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BEVARDIS

PITTSBURHAS
(Tąsa)

Ne visi turčiai su ragais. 
Jei jie žiaurūs darbinin
kams, tai kapitalistinės sis
temos kompeticija juos to
kiais padaro. Daugiau dar
bininką išnaudosi, bagotes- 
nis būsi. Jei neišlaikysi 
kompeticijos, lenktynių, 
konkurentas pasiųs*tavė į 
ubagyną.

Carnegie buvo vienas tų, 
ką išlaikė kompeticiją ir 
dar įsteigė mokyklą ir šį 
muziejų, į kurį įėjimas ne
mokamas.

Matau milžiną
Marijona laukia. Netu

riu daug laiko. Perėjau ke
letą muziejaus salių pasku
bomis. Daug įdomių gam
tos vaizdų: ir paukščių, ir 
žvėrių įvairiausių rūšių. 
Tačiau daug aš jų esu ma
tęs kituose muziejuose. Įei
nu dar į vieną didžiulę salę, 
pilną šliaužiu, dinosarų ir 
kitokių milžiniškų slibinų, 
kurie viešpatavo ir valdė 
mūsų žemę per nesuskaito
mus milijonus metų. Vie
nas iš jų, kurio griaučius 
esu matęs La Plata, Argen
tinoj. Tai buvo milžinas 
dinosaras! Jo griaučiai yra 
ne tik La Plato j e, bet Pa
ryžiuje, Berlyne, Brussely, 
net ir Maskvoj. Bet ten ko
pijos; o čia originalas. Taip 
sako iškaba.

Šis slibinas nuo galo uo
degos iki snukio turi 80 pė
dų ilgį. Jo aukštis—apie 30 
pėdų, storis—apie 20 pėdų. 
Kai jo kaulus dengė rau
menys ir oda, sunku ir įsi
vaizduoti, koks tai buvo 
milžinas! Jis valdė mūsų 
planetą milijonus metų ir 
dėl maisto stokos pranyko.

Žmogus, palyginus su mi
lijonais metų, tik akimirka 
kai valdo mūsų planetą. 
Prieš tą dinosarą jis labai 
mažytis nykštukas, bet jis 
įsteigė Pittsburghą, New 
Yorką, Paryžių, Berlyną, 
Maskvą. Jis apraizgė žemę 
geležinkeliais ir vieškeliais, 
jis skrieja orlaiviais ir že
mės palydovais, jis bando 
skristi į Mėnulį. Bet jo 
veislė labai greitai daugina
si. Ar jo privis tiek, kad 
ir jis, kaip tas dinosaras, 
turės dingti nuo žemės pa
viršiaus dėl maisto stokos?

Na, gana filosofuoti. Ma
rijona bars, kad užtrukau. 
Oh, kaip būtų gerai su ja 
skristi plačia sparne m is 
mintimis j beribę svajonių 
erdvę! Bet gal moteris 
praktiškesnė. Ar negeriau 
abiem kojom tvirtai atsi- 
spyrus į žemę ritinti gyve- 

\nimo naštą?
Ponas plienas

Sugrįžau. Marijona kant
riai laukia; bet nesibara. ■ 
Aš apie savo įspūdžius ma
žai tepapasakojau — ypač 
apie dinosaro dingimą ir 
galimą žmogaus dingimą, 1 
žinoma, nieko neminėjau.

—Ar jau kojos neskau
da? Važiuojam atgal į 
aukso trikampį. Aš dar tau 
ką įdomaus parodysiu.

-—Gerai, važiuojam, — ji 
atsako.

Gatvekariu ir vėl sugrįž
tame į Mellon Square par- 
kutį. Ten, Grant ir šeštos : 
gatvių kampe, randasi gar- < 
susis dangoraižis Gulf 
Building-, apie kurį aš pir- ; 
miau kalbėjau, iš kurio vir
šūnės žiūrint atsiveria 
miesto panorama todėl, kad i 
jo viršūnė kyšo gerokai virš 1 
kitų dangoraižių.

Sunku žodžiais nupiešti : 
vaizdą, kuris matosi iš tos : 
observacijos platformos, i 

Jei būsite Pittsburghe, pa
tys užeikite pamatyti. Ta
čiau vaizdas krečiantis vaiz
duotę, ir bandysiu jį šiek 
tiek nupiešti.

Žiūrint į vakarus, matosi 
Allegheny ir Monangahela 
upės, kurios susilieja į Ohio 
upę. Iš čia matosi penki 
plieniniai tiltai, piestu per
šoką upes: du per Mo
nangahela, du per Alleghe- 
n y ir vienas per Oh io. 
Jie plieno lanku peršoka 
upę, o jų grindys kabo ant 
plieno šniūrų. Čia arčiau 
matai Mellon-US Steel dan
goraižį, Alcoa dangoraižį, 
Bell Telephone dangoraižį 
ir kitus milžiniškus pasta
tus Gateway centre.

Ten, toliau į pietvakarius, 
matai tunelį, kuriuo 79-as 
Interstate vieškelis, išniręs 
perk kalną, eina į Pittsbur
gho aerodromą.

“Peklos vargonų” kami
nų iš čia mažai matosi. Juos 
užstoja dangoraižiai. Žiū
rint į šiaurę ir šiaurryčius, 
ir vėl matosi septyni plieni
niai tiltai, per Allegheny 
upę. Jų grindys irgi kabo 
ant plieninių šniūrų. Ana
pus upės, kiek tik akis už
mato, daugybė visokių pa
statų — miestas plečiasi į 
šiaurę. Šiapus jau senesni 
pastatai, gatvių raizginys, 
geležinkelio bėgių ir gele
žinkelio stotis.

Žiūrint į rytus ir į šiaur
ryčius, ir vėl matai Pitts- 
burghą pilnoje jo didybės 
išvaizdoje. Ten, toli rytuo
se, matai dar porą tiltų per 
Monangahelą, truputį į kai
rę matosi Mokslo katedros 
bokštas ir kiti universiteto 
pastatai. Čia, arti, mato
si Civic Arena, kurios 
stogas mechaniškai atiden
giamas ir, lietui užėjus, vėl 
akimirka uždengiamas. Are
na atrodo lyg kiaušinio 
smaigalis, nuplautas nuo li
kusios kiaušinio dalies ir 
padėtas ant lygaus stalo. 
Apie Areną—į jos kairę, į 
dešinę ir toli į rytus, kiek 
akis užmato, sunarpliotas 
gatvių tinklas. A u t o m o - 
biliai lyg skruzdės bėgio
ja. Iš čia matosi ir 
5th Avė., slenkanti į rytus 
“Peklos vargonų” pakraš
čiu. Parkų ir žalumynų 
Pittsburghe kaip ir nėra.

Iš “Peklos vargonų,” vie
toje sielą žavinčios melodi
jos, verčiasi pilkų, juodų ir 
gelsvų dūmų kamuoliai. 
Miestas snūduriuoja dū
muose. Upių vandenys irgi 
neturi savo natūralaus 
skaidrumo. Fabrikų išma
tos juos nudažo rusvai gels-- 
va spalva. Nei žuvis, nei 
kitokis gyvis tokiame van
denyje gyventi negali.

Vienas meškeriojimo en
tuziastas man sakė, kad 
nuo 1945 metų, kuomet bu- 
pradėta vykdyti Urban Re
development (f edera lines 
valdžios finansuojama 
miestų atstatymo progra
ma), esą, devyniasdešimt 
nuošimčių dūmų panaikin
ta. Jau net ir vieną kitą 
žuvelę esą galima pagauti 
upėse. Net ir visą dieną 
Pittsburgho gatvėmis gali
ma baltais marškiniais ap
sivilkus išvaikščioti be klo
do suodžių ant ftiarškinių. 
žvejų pasakoms nėvisada 
galima tikėti, tačiau šitai aš 
tikiu.

Saulutė jau vakaruose— 
savo spinduliais nuauksavo 
Ohio upę.

Kad ir truputį nuo dūmų 
miglotas, bet jaukus ir gra
žus buvo Pittsburgho sau
lėleidis. Dar kartą hpmb-

čiau akimi visą Pittsburgho 
panoramą ir dar kartą su
krėtė vaizduotę to miesto 
vaizdas. Rodos, visas mies
tas įraižytas plieno kaspi
nuose. Šen ir ten vingiuo
ja plieno vieškeliai — tai 
šoka per upę, tai raitosi 
apie kalną, tai tuneliu išne
ria per kalną. Juose dau
giau plieno negu betono to
dėl, kad jie mažai slenka 
lygios žemės paviršiumi. 
Griovius jie peršoka plieni-

Naujienos iš Kauno
MOKSLiNINKA- 

STATYBOS AIKŠTELĖJE
Kaunas. — Naujojo tilto 

per Nerį statytojai jau 
įprato aikštelėje matyti 
statybos ir architektūros 
instituto mokslininkus. Pa
starieji seka, ar kinta sta
tybinės konstrukcijos, pa
deda atlikti statybininkams 
svarbius bandymus. Nese
niai čia buvo galima sutik
ti ir žmones su kino apara
tais. Tilto statyba vykdoma 
naujais, labai ekonomiškais 
metodais.

“SVEIKS, SVIETELI
> MARGS!”

Praėjusių metų pabaigo
je plačiai mūsų respubliko
je, šalyje ir užsienyje Pa
saulinės Taikos tarybos nu
tarimu buvo pažymėtos 
250-osios lietuvių liaudies 
būrų dainiaus7’K. Donelai
čio gimimo metinės. Ir vėl 
“susitinkame” su “Metų” 
autoriumi. , ,

Neseniai Tarybų Lietu
vos kino studijoje baigtas 
vienos dalies dokumentinis 
filmas ’“Sveiks, . sviet e 1 i 
margs!”. Operatorius A. 
Digimas, pernai baigęs Vi
sasąjunginį kinematografi
jos institutą, su kino kame
ra apkeliavo K. Donelaičio 
Tolminkiemį, Stalupėnus ir 
kitas vietoves, kurios susi
jusios su būrų dainiaus gy
venimu.

Šia dokumentine juosta 
žiūrovas bus supažindintas 
su “Metų” autoriaus asme
nybės ir kūrybos bruožais, 
pamatys, kaip pasaulyje 
gerbiamas ir mylimas mū
sų būrų dainius.

“Sveiks, svieteli margs!” 
režisavo jaunas režisierius 
A. Dausa, Visasąjunginio 
kinematografijos instituto 
auklėtinis, praėjusių metų 
pabaigoje dokumentiniame 
kine debiutavęs drauge su 
vienmečiu A. Tumu dviejų 
dalių juostoje “Naktį prieš 
parodos atidarymą”.

Scenarijų šiam filmui pa
rašė G. Skvarnavičius, vie
nas iš “Tarybų Lietuva” ki
no žurnalų scenarinių teks
tų autorių.

TAUTŲ DRAUGYSTĖS ŠVENTĖ ZARASUOSE
Nuotraukoje: dainų ir šokių šventes estradoje

niais stulpais, upes — ant 
plieno šniūrų pakabintais 
tiltais, kalnus jie perveria 
plieninės armatūros ir beto
no kaspinais.

Plienas, plienas ir dar 
plienas, kur tik pažvelgsi 
apie mus. Nuo mažyčio vi- 
niuko iki puošniojo automo
bilio, nuo išdidaus tilto iki 
į dangaus mėlynę tebesistie- 
biančio dangoraižio, n u o 
adatos iki kuliamosios ma
šinos — plienas, plienas ir 
be pertraukos visur plienas 
mūsų moderniškame gyve
nime.

(Bus daugiau)

STATYBININKŲ 
TRIŪSO DĖKA

Statybos valdybos Nr. 11 
statybininkai baigė statyti 
stambiapanelių gyvenamąjį 
namą P. Ziberto g. Nr. 3, 
kur i a m e apsigyvens 60 
kauniečių šeimų.

O Statybos valdybos Nr. 
10 kolektyvas Demokratų 
gatvės kvartale mažiesiems 
šeimininkams perdavė 185 
vietų darželį-lopšelį ir Ra
seinių gatvėje maisto pro
duktų parduotuvę.

KPI MOKSLININKŲ
DARBAI

Neseniai Vytautas Le- 
sauskis apgynė disertaciją 
fizikos - matematikos moks
lų kandidato laipsniui įgy
ti. Apie savo mokslinį dar
bą. jis skaitė pranešimą 
Krasnojarske, kur vyko vi
sasąjunginis pasitarimas 
branduolinio magnetinio re
zonanso tyrimo klausimais. 
Kaunietis mokslininkas su
silaukė didelio įvertinimo.

Vertingi ir kitų Politech
nikos instituto mokslininkų 
darbai. Šiais metais dakta
ro disertacijas apgynė teks
tilės teshnologi jos katedros 
vedėjas A. Matukbnis, me
džiagų atsparumo katedros 
dėstytojas J. B'aušys ir pro
fesorius L. Vidmantas. 
Dvylika aspirantų apgynė 
kandidatines disertacij a s. 
Jų tarpe — J. Sabaliauskie
nė, M. Gedgaudas, M. Mala
kauskas ir kiti.

VIEŠĖJO PENKIOLIKOJ 
RAJONŲ

Kūno kultūros instituto 
agitacinė brigada grįžo iš 
kelionės po respubliką. Sa
viveiklininkai lankėsi Kė
dainiuose, Šeduvoje, Uk
mergėje, Pasvalyje, Zara
suose — penkiolikoje res
publikos rajonų. Studentai 
daug įdomaus papasakojo 
vietos gyventojams apie di
džiosios chemijos statybas 
Kaune, supažindino jauni
mą su įstojimo ir mokymo
si sąlygomis institute.

ĮVAIRIOS ŽINIOS "

jau

Per daug anksti 
pasigyrė

Saigonas. — Kaip 
daug kartų pirmiau, taip ir 
dabar Pietų Vietnamo val
džia per anksti pasigyrė 
pergale Kien Hoa provinci
joje. Ji sakė, kad būk 280 
partizanų užmušė, o ameri
kiečiai kovų srityje rado 
tik 10 lavonų ir tris šautu
vus.

Tikrumoje partizanai su
davė valdžios daliniui smū
gį, kuriame valdžia neteko 
35 užmuštais, 76 sužeistais 
ir 15 be žinios dingusiais.

Valdžios daliniui skubėjo 
į pagalbą dar apie 1,000 ka
reivių, bet jiems partizanai 
suruošė pasalą, kurioje jie 
daug nukentėjo ir keturi 
JAV karininkai buvo už
mušta.

Konge JAV giliau 
brenda į karą

Washington. — Iš Kongo 
respublikos sugrįžo Men- 
nen Williams, JAV Valsty
bės sekratoriaus pavaduo
tojas ir asmuo besirūpinan
tis Afrikos reikalais. Jis pa
teikė planą JAV vyriausy
bei, kaip dar daugiau teikti 
militarinės ir kitokios pa
galbos M. Tshombės val
džiai.

Kongo rytinėse provinci
jose liaudiečiai įveikia 
Tshombės jėgas ir užima 
vieną po kito svarbesnius 
miestus.

Du svarbūs TSRS 
išradimai

Maskva.—Maršalas Kon
stantinas Veršininas, TSRS 
karo laivyno vadas, paskel
bė, kad TSRS mokslininkai 
padarė du svarbius išradi
mus.

Vienas, tai paruošimas 
lėktuvo, kuris galės skrai
dyti ir kosmose.

Antras, tai išradi m a s 
prietaiso, kurio pagalba ga
lima bus surasti atominius 
submarinus po ledais ir 
juos nuskandinti gylio bom
bomis. Iki dabar radarai 
negalėjo apčiuopti submari- 
nų, esančių po ledais..

Bukareštas. —Sukako 20 
metų nuo to, kai Tarybų 
Sąjungos armija išlaisvino 
Rumuniją iš po nacių jun
go. Į sukakties apeigas at
vyko Anastazas Miko j anas, 
žymus TSRS veikėjas.

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Ethiopi- 
jos atstovas pateikė rezo
liuciją už panaikinimą niu- 
klinių ginklų. TSRS delega
cija ją remia, bet Vakarų 

delegacijos išstojo prieš re
zoliuciją.

Maskva. —Į Krymą buvo 
atvykęs Mongolijos premje
ras Tsedenbal ir kalbėjosi 
su Tarybų Sąjungos prem
jeru Chruščiovu.

Istanbulas. — Čia JAV 
ambasadorius R. A. Hare 
turėjo pasitarimą su Turki- i S’albos. K a d a n g i D.L.K. J 1 drniin7ia on Ir n 1 i
jos premjeru Inonu dėl įvy
kių Kypro saloje.

New Delhi... — Indija ir 
Pakistanas šiemet tarsis 
Kašmyro reikalais.

Bogota. — Kolombijoje 
nuo 1957 metų partizanai 
užmušė 23,300 valdiškų ir 
turtingų žmonių.

Washingtonas. — Numa
toma, kad Jungtinėse Vals
tijose žymiai bus pakelta 
mėsos, duonos ir pieno pro
duktų kainos, jeigu bus su1- 
mažintas mėsos įvežimas iš 
kitų šalių.

Kairas. — Sujudo Afri
kos valstybės prieš Jungti
nių Valstijų intervenciją į 
Kongo respubliką.

New Delhi. — Po visą In
diją eina žmonių protestai 
prieš badą. Vyriausybė sie
kia protestus numalšinti te
roru ir areštais. Sostinėje 
ir kituose miestuose jau su
areštuota tūkstančiai žmo
nių. '

Demokratą platforma
(Tąsa nuo 1 pusi.)

Taksai: Demokratai 
sieks tolimesnio taksų nuo 
įeigų sumažinimo. Stengsis, 
kad visi būtų aprūpinti 
darbu. Jie stoja už pakėli
mą mokesčio už viršlaikius 
ir pažada kreipti dėmesio į 
galimybes sutrumpinti dar
bo valandas.

Darbo unijos: Demokra
tų partija stoja už darbo 
unijų stiprinimą, už kolek- 
tyves derybas, už atšauki
mą Tafs - Hartley įstatymo 
14-j o skyriaus. Tai didelis 
nusilei d i m a s organizuo
tiems darbininkams. Jį įdė
ti į platformą smarkiai rei
kalavo darbo unijos.

Farmeriai: — Platforma 
žada ypač darbo f armė
nams visokią pagalbą.

Gamtiniai turtai: Kasmet 
gyventojų skaičiui augant, 
svarbu apsaugoti ir vystyti 
šalies gamtinius turtus. Ir 
demokratų partija to siek
sianti.

Miestai: Miestai auga ir 
augs. Federalinė, valstijoj ir 
miestų valdžios turi koope
ruoti, kad tas miestų augi
mas eitų tvarkingai, kad 
miestų gyventojai būtų ap
rūpinti tinkamais butais, 
kad laužynai būtų panai
kinti. To pasiekimui siūlo
ma įsteigti specialų depart
ments kurio vedėjas įeitų 
į prezidento kabinetą.

Ekstremizmas: Platfor
ma baigiama pasižadėjimu 
kovoti visokį “ekstremiz
mą”—tiek “iš dešinės”, tiek 
“iš kairės”. Paminėtos trys 
organizacijos: Komunistų 
partija, Ku Klūks Klanas ir 
Birch Society.

Aišku, platformos auto
riai Komunistų partiją su
plakė su teroristiniu Ku 
Klūks {Klanu rimtai nepa
galvoję/ kad jie tuo nusilei
dimu reakcininkams ir jų 
kandidatui balsų skaičiaus 
už savo kandidatus lapkri
čio mėn. rinkimuose nepa
didins.

[---------------- — ... A Į- ■
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DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių klubas 

susirinkime rugpiūčio 23 
turėjo du nepaprastus ap
kalbėjimus.

Pirmas — skaityta laiš
kas iš Urugvajaus nuo laik
raščio “Darbas”, kuriame 
pasako, kad bus 25 metų 
“Darbo” jubiliejus ir ta 
proga prašo piniginės pa-

įstatai draudžia aukoti 
laikraščiams, nutarė pa
rinkti aukų susirinkime 
(Šiuo sykiu klubas padarė 
pirmą žygį). Nariai sudėjo 
dėl “Darbo” jubiliejaus $33. 
Pirmą kartą Dėt. Liet klu
bas rinko aukas dėl laikraš
čio paramos. J,r

Laidojimo direktorius VI. 
Bauža pranešė, kad jis ga-

> vo pinigų, paliktų Prano 
Matulio (kuris mirė Flori
doje birželio 22 d. ir palai
dotas Woodmere kapinės^ 
29 dieną), kad klubas pa
vaišintų jo palydovus. Kai 
Praną Matulį laidojo, nie
kas nežinojo apie palikimą 
pinigų dėl palydovų pavai
šinimo. Klubas nutarė už 
paliktą sumą klubiečius pa
vaišinti.

Vaišes įvyks penktadienį, 
rugsėjo 11 d., 7 vai. vakaro, 
klubo patalpoje.

Tie du dalykai buvo neti
kėti Klubo susirinkimų ei-( 
goję. -

Į klubą įstojo penki nauji 
nariai ir dar labai jauno 
amžiaus, čiagimiai, turį šei
mas. Puikūs nauji nariai.

Rugsėjo men. 26 dieną 
įvyks banketas dėl Juozapo 
Skipario 80 metų atžymėję 
mo ir visų Mykulų dienos. 
Skiparis ir Mykulai jau ke
linti ‘metai pagerbiami. Tai
gi, įsitėmykit rugsėjo 26 d., 
6 vai. vakare klubo name. 
Bus muzika šokiams. Bilie
tai parduodami iš anksto— 
$1.50. Klubo pirmininkė 
Stephanie Masis sako, — 
kas neturės iš anksto užsi-. 
sakęs bilietą, tas negaus*1 
valgyti, nes nebus parduo
dami prie durų.

Tik Juozas Skiparis suju
dina tokius banketus, nes 
jis paskiria gerą sumą pini
gų. Reikia pasakyti, kad 3 f 
Skiparis nevartoja tabako 
ir neragauja jokio svaigi
nančio skystimo. 80 metų ir 
dar tvirtas vyras; jo žili 
ūsai dar tvirtesni.

Brockton, Mass.
Labor Day piknikas ' 

įvyks pirmadienį, rugsėjo 
7-tą, Ramova parke, 71 
Claremont Ave.

Rengia ALDLD 6 kp. 
Piknikas prasidės 11 vahjl 
dieną ir tęsis ligi vėlumos. j 
Bus piknike visko: namie 
gamintų valgių, pyragų, 
kugelių, šiltų ir šaltų gėri
mų.

Norwoodo ir Bostono tu
ristai jau bus grįžę iš Lie
tuvos, tai mums papasakos 
apie Tarybų Lietuvą.

Prašome vietinius ir iš 
visos apylinkės lietuvius 
dalyvauti. Sueisime, drau
giškai pasilinksmi n s i m e, 
pasikalbėsime apie rudeni
nį veikimą.

Rengimo Komitetas

Penta-7Washingtonas. — Penta< 
gonas praneša, kad iki rug- f 
piūčio 17 dienos Pietiniame 
Vietname buvo užmušta 
182 amerikiečiai, o sužeista 
net 1,909. Ir kasdien nuo
stoliai didėja.
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Brockton, Mass.
LDS 67 kp. susirinkimų 

/Abuvo per du mėnesius, 
liepas ir rugpiūčio. Dabar 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, rugsėjo 3 d., 7 vai. 
vakare, Liet. Taut. Name. 
Yra nemažai narių, kurie 
būtinai turi pasimokėti sa
vo duokles, nes trečiame 
mėnesyje būna suspenduo
ti.

Hartford, Conn., Laisvės 
choras rengia pietus su 
koncertine programa. Už
kvietė Montello Vyrų Dai
lės grupę dalyvauti progra
moje, vadovybėj Albert Pot- 
sus. Vienbalsiai sutiko da
lyvauti. Parengimas įvyks 
spalio 25. Pradžia 12 vai. 
dieną, tik nėra aišku, kada 
meninė programa prasidės 
—pirm pietų, ar po pietų.

ALDLD 6 kp. rengia pik
niką Ramova parke, pirma- 
dieųA, rugsėjo 7-tą. Prašo
me vietinius ir iš kolonijų 
draugus dalyvauti piknike 
ir nepamiršti ką nors dova
nų.

Josephine Tukis (Balvo- 
čiūtė) mirė rugpiūčio 20 d., 
Green Oak Nursing Home. 
Palaidota religiniai Melrose 
kapinėse. Paliko du sūnūs 
(trečiasis sūnus yra žuvęs j 
Antrame pasauliniame ka-1

WORCESTER, MASS.

Mirus

Juozui Ausie j ui 
Gyvenusiam 99 Providence Street

| Mes reiškiame širdingą užuojautą jo gyvenimo 
draugei Lucy (Belinis) Ausie jus, sūnui Francis, 
marčiai Katherine (Vaiteliūtė), dukrai Elsie 
Natalie, žentui Charles Karson, sesutei Kathe
rine Shatas, Brockton, Mass., ir kitiems gimi
nėms ir draugams.
J. ir B. Jakaitis
P. ir D. Jelskis
J. ir K. Sabaliauskas
J. ir M. Petkūnas
F. ir P. Petrauskas

*lA. Bernotienė
J. Skliutas (Boston)
P. Sadauskas

M. Green
P. Bacevičia

ir M. Sukatskas
\M. Yucienė

WATERBURY. CONN.

Mirus

Viktorui Radžiūnui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai E. Radžiūnienei ir dukrai—Roland
Hackett ir kitiems

V. B. Satulai
& Klem Yenkelūnas

J. Vaitonis
M. Raškauskas
P. Bokas
J. M. Svinkūnai 

WORCESTER, MASS.

Mirus

Juozui Ausiejui
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai 
šeimai — žmonai Lucijai, dukrai Natalijai, 

sūnui Franui ir jų šeimoms.
—AIDO CHORAS

<

re)ir 'dvi 'dukterys, sesuo 
Valerija Poškus, Brockton, 
Mass. Palydovai buvo pa
kviesti pietų V. Yakavonis 
koplyčios name ir tinkamai 
pavaišinti.

Josephine pirmiau gyve
no Montello j e ir su savo vy
ru velioniu Frank Tukis 
laikė restoraną, paskui išsi
kėlė į Brooklyn, N. Y. ir 
ten išgyveno ilgą laiką. Li
gos prispausta, dabar grįžo 
pas seserį Valeriją Poškus, 
ir čia mirė.

Marijonos Gutauskienės 
giminaitė Bronė Bubliaus- 
kienė, senesniais laikais yra 
dalyvavus vaidinime, per 
keletą paskiausių metų bu
vo netekus sveikatos. Da
bar ją ištiko nervų sukrė
timas .Randasi Green Oak 
Nursing Home.

George Shimaitis

Chicago, Ill
Rugpiūčio 15 d. mirė An

na Jašmont (Ona Jašmon- 
tienė). Šermenimis rūpinosi 
Leonardas F. Bukauskas.

Draugė Jašmontienė pa
liko liūdesyje dvi dukteris, 
—Stela Jerome ir Birutą 
Lewis, anūką Mitchell Jero
me, anūkę Romano ir jos 
dukrelę ir sūnelį, taipgi 
daug gerų draugių ir drau
gų.

J. ir D. Lukas ‘ 
A. ir J. Dackson 
J. ir J. Demikis 
P. ir O. Skralskis 
J. ir H. Raulušaitis 
Mrs. P. Cook 
P. Grinevičienė 
J. ir E^ Davidonis 

(Florida)
O. Yuodžonis
D. ir B. Žemeikis 
A. Wasiliene 
W. ir K. Žitkus

giminėms ir draugams.

J. Zeleniakas
V. Jokubonis
V. Krasnickas
B. Marcinionis
Waterburio draugai

Pirmą kartą Anna susi
tuokė su Mitcheliu, anglia
kasiu, Penna. Ill., dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą ir 
dirbo Socialistų Sąjungoje, 
skleidė apšvietą tarp ang
liakasių, pardavinėdavo ir 
užrašinėdavo laikraščius.

Kada jos vyrą užmušė 
kasykloje, Anna atvyko j 
Chicagą ir ištekėjo už Stan
kaus, bet po penkerių metų 
su juo atsiskyrė ir paskiau 
ištekėjo už Jašmonto, kuris 
mirė 1953 metais. Dabar 
buvo našlė.

Ji buvo smagaus būdo. 
Darbavosi ir pinigiškai rė
mė progresyvišką judėji
mą. Priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
Dailės ir Dramos klubo 
(Mildos), Roselando Lietu
vių Namo Bendrovės, Že
maičių Klubo, West Pull- 

r man Lietuvių Civilio Klubo, 
‘ Chicagos Našlių ir Našliu- 
kių Klubo. Skaitė ‘‘Laisvę”, 
“Vilnį”, “Darbą” ir “Liau
dies balsą”.

J. P. Brass

Binghamton, N. Y.
Išsiskyrė iš gyvųjų

Jonas Kaminskas, ilga
metis Bing h a m t o n o ir 
Johnson City gyventojas, 
ilgai sirgęs, mirė liepos 26 
d. Wilson Memorial ligoni
nėj. Gyveno 18 Rogers St., 
Johnson City.
Jonas Kaminskas buvo pa

žangus, daug svarbos dėjo 
apšvietai ir progresui. Per 
ilgą eilę metų buvo “Lais
vės” skaitytojas ir nuošir
dus jos rėmėjas Priklausė 
prie LDS 6 kuopos, buvo 
jos kūrėju, 1930 metais, ir 
veiklus jos narys, daug pa
sidarbavęs suruošimui įvai
rių pramogų, energingai at
likinėjo ir kitus LDS 6 kuo
pos darbus.

Velionis buvo ne tik LDS 
6 kuopos nuolatinis susi- 
rin k i m ų lankytojas, jis 
taipgi lankė veik visus 
svarbesniuosius pažangie
čių susirinkimus. Jonas 
taipgi priklausė ir prie kitų 
vietos organizacijų. Pablo
gėjus sveikatai, jau per ke
lerius metus nebeskaitė 
“Laisvės” dėl akių silpnu
mo — rečiau bepasirodyda- 
voir susirinkimuose. Dides
nę gyvenimo dalį jis dirbo 
Endicott - Johnson avaly
nės pramonėje ir buvo jos 
klubo nariu per 30 metų. 
Paskiausiais metais buvo 
pasiliuo^avęs nuo darbo, 
gyveno iš pensijos.

Velionis paliko skaudžia
me liūdesyje dukrą Anną ir 
žentą Stanley Mainionius, 
sūnų John Kaminsky Jr., 
septynis anūkus, brolį Jo
seph M. Kaminsky, kitus 
artimas gamines ir daug 
gerų draugų. Buvo drau
giško būdo ir mokėjo gra
žiai su visais sugyventi.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas Laskowskio koply
čioje, kur giminės, draugai 
ir kaimynai jį lankė. Liepos 
29 d., dar prieš 10 vai. ryto, 
gausiai susirinko jo arti
mieji ir draugai atiduoti 
jam paskutinę pagarbą ir 
palydėti į jo amžinam poil
siui, vietą. Palaidotas Ves
tai Hills Memorial Park ka
pinėse šalia žmonos, kuri 
mirė 1963 m. vasario 20 d.

Reiškiu širding i a u s i ą 
užuojautą jo šeimai ir arti
miesiems.

Ona Wellus

Maskva. —Laoso liaudie- 
čių vadas Souphanouvong, 
vykdamas į Paryžių, buvo 
sustojęs Maskvoje ir tarėsi 
su Tarybų Sąjungos užsie
nio ministru Gromyko. Jis 
vyksta į Paryžių pasitari
mui dėl baigimo civilinio 
karo Laose.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Naujas argumentas prieš 
mūšų mieląją Lietuvėlę. Ta
me pačiame klerikalų organe 
(rugp. 20 d.) net pirmajame 
puslapyje ilgame straipsnyje 
mušama trivoga, kad šiandien 
Lietuvoje mūsų broliai ir se
serys yra “verčiami prenume
ruoti, užsisakyti bent vieną ar 
daugiau laikraščių.”

Argi iš tikrųjų jie yra ver
čiami ? Pasiklausykite:

“Kuriame nors kolektyve ar 
darbovietėje spaudai platinti 
išrenkamas atsakingas asmuo. 
Jis gauna spaudos sąrašus ir 
kiekvienam įmonės ar kitos 
darbovietės bendradarbiui siū
lo būtinai užsisakyti laikraš-

straips- 
Pasiro-

Vadinasi, pradžioje 
nio buvo meluojama, 
do, kad Lietuvos žmonėms yra 
siūloma 
meruoti.

Puiku, 
bovietės

laikraščius užprenu-

kad kolūkiai ir dar- 
turi spaudos platin-

Brockton, Mass.
Visi žinokite, Kad

LABOR DAY PIKNIKAS
Įvyks Pirmadienį

Rugsėjo 7 September
Pradžia 11 valandą priešpiet

Rengia LLD 6 kuopa
Ramova Parke, Montello, Mass.

Kviečiame visuomenę dalyvauti. Bus linksma sueiga. 
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas 

darbininkiškiems reikalams.
Rengimo Komisija

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Paminėjimas 45 metų sukakties, kaip gyvuoja Olym
pia Parkas, kuris tęsis per tris dienas: Rugsėjo 5—6 ir 
7-tą, 1964. Programa bus sekanti: subatoj rugs. 5, va
karienė ant pievos ir orkestrą del šokių. Nedėlioj rugsė
jo 6, pietūs kaip pirma valanda dieną už labai žemą kai
ną—tik $1.50. Po pietų bus orkestrą ir dainų programa. 
Dalyvaus sekanti dainininkai: O. Dirvelienė, Irene Ja
nulis, J. Sabaliauskas ir Al. Daukša, ir kiti.

Pirmadienį orkestrą šokiams ir laimėjimas dovanų, 
kurie pirko įžangos bilietus. Kaip matote, bus labai 
įvairi programa, galėsite linksmai praleisti šventes ir pa
kvėpuoti tyru oru. Kviečia kaip Worcesterio taip ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. 6

L. ir D. B. Dr. komitetas

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 28,1964
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MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pradžia 12 vai. dieną

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 
ALDLD ir LDS Kuopos

Vieta tarp Lake Wood Parko ir Mahanoy City, Pa. 
prie kelio 45, Hosensack Township -Martišin Grove

Iš rytų keliu 309 privažiavus Tamaqua prie kelio 
yra miestelis Horntown, kur 45 kelias eina skersai į ry
tus ir vakarus, Ant šios kryžkelės yra du trafiko žibu
riai. Čia sukite į kairę—į 45 West. 1

Atvažiavus iš šiaurės 309 keliu iki šios kryžkelės 
sukite į 45 dešinėj—West. Pravažiavus Lake Wood Par
ką reikia važiuoti lėtai ir tėmyti • laukė mūving pikčerių 
vietą, prieš kurią keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

Atvažiavus iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti Ma
hanoy City, nuvažiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti mūving 
pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas dešinėj į 
mūsų pikniką.

Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir toli at
vykti į šį pikniką, nes mūsų' darbščiosios gaspadinės jau 
rengiasi visus puikiai priimti. Čia susitiksite su' drau
gais iš visos apylinkės. Būsite1 visi gražiai priimti ir 
smagiai praleisite laiką. ^Kviečame visus.

Rengimo Komisija

tojus. Leiskite man juog nuo
širdžiausiai pasveikinti.

—•
“Long Island Press” (rugp. 

23 d.) dviejų bendradarbių 
lūpomis pranašauja didelę su
irutę kapitalizmo ir komuniz
mo stovyklose. John !M. 
Hightower rašo apie ginčus 
ir nesusipratimus komunisti
niame pasaulyje, o Horst 
Petzall sako, kad jau velniop 
eina visas NATO.

Hightower savo straipsnyje 
iškelia vieną labai įdomų da
lyką. Jis sako, kad bėgyje 
pastarųjų 15 metų Jungtinės 
Valstijos išleido net tris bili? 
jonus dolerių ($3,000,000,- 
000) sėjimui suirutės komu
nistiniame pasaulyje ir kurs
tymui komunistinių kraštų 
prieš Tarybų Sąjungą. Džiau
giasi rezultatais.

Matote, kur eina mūsų vy
riausybės užsieniui gelbėti 
skiriami bilijonai.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER—COOK 
HOUSEWORK. Mature & Dependable 

Good Ironer.
3 or 4 days a week. ’ 
References required.
Call 609-NO 2-2120 '

(66169)

HOUSEKEEPER

HOSIERY J£OMET KNITTERS. 
Experienced only. 3rd shift.

12 A. M. to 8 A. M.
Call GA. 3-3094.

(68-70)

HOUSEKEEPER.
Live in. 6 days a wk. 1 elderly 
man. Gen’l housework and cooking.

Good salary. < 
Call collect 687-0456.

(68-69)

MALE and FEMALE

COUPLE. Houseman, handyman. 
Chambermaid. Private Club. Steady 
position. Living Quarters provided. 
Write Matthew G Ii n k a , Mgr., 
Cottage Club, Princeton, N. J.

(67-69)

Help Wanted—Male
HOSEKEEPER

Live in. Motherless home. Household 
duties in modern Home and 3 
children, 9 Mi, 5%, IV2. Call Mr. 
Marad. 1-609-428-6500.

(69-71)

TOOLMAKER

10 yrs. experience, own tools. 
$3.75 per hour. Apply—
TOPLINE PRODUCTS

2424 State Rd.
Cornwells Heights, Pa.

(67-71)

FLOOR MAN. EXPERIENCED
SANDER & FINISHER.

STEADY WORKER.
Call SA. 6-3030.

(67-69)

COMBINATION BODY.

Fender Man & Painter. 1st class. 
Excellent working conditions. Many 
benefits. Call Service Mgr. Jim 
Ward. NO. 5-4000. N. J.

(67-69)

LAY OUT MAN. Exp. on wrought 
iron railing, permanent for right 
man. $150, 6 day week. Call 272-9509 
or apply Sal Gambone, 949 E. Main 
St., Norristown, Pa.

(67-69)

AUTO MECHANIC wanted for 
general Auto Service Dept. Work 
on all makes of cars. Apply in 
person at PASCAL’S AUTO SALES 
& SERVICE, 2614 Ridge Pike, 
Norristown. Apply in person only. 
Do not phone. (68-70)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Po vasarinių atostogų LDS 2-os 
kuopos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, Rugsėjo - Sept. 3 d., 7 vai. 
vakare. Malonėkit visi nariai da
lyvauti šiame susirinkime, yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

O rugsėjo 6 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, įvyks Lietuvių Amerikos pi
liečių klubo susirinkimas. Visi na
riai dalyvaukite.

S. Rainard (69-70)

LAWRENCE, MASS’

Rudeninis spaudos banketas 
įvyks sekmadienį, Spalio-October 
4 d., pradžia 1:30 vai. popiet, 
Maple Parke, Methuen-Lawrence.

Kviečiame iš visos apylinkės vi
suomenę atsilankyti. Čia dalyvaus 
daugelis iš Lietuvos grįžusių tu
ristų, su kuriais bus progds pasi
kalbėti apie savo gimtinį kraštą. 
/ šis banketas yra svarbus ir tuo, 
kad tai bus oficialus atidarymas 
“Laisvės” vajaus gavimui naujų 
skaitytojų ir atnaujinimui išsibai
gusių prenumeratų.

Rengėjai. (68-69)

Montello, mass.
Massachusetts Moterų Sąryšys 

rengia pikniką pas K. Ustupą jo 
darže, Cleveland Avenue. Prašome 
drauges atvežti dovanų šiam pik
nikui. Piknikas įvyks sekmadienį, 
Rugsejo-Sept. 13 d. Pradžia 1 vai. 
popiet. Kviečiami visi atsilankyti.

Valdyba (68-69) • 
-----:„------- i---  

BROCKTON, MASS.
Labor Dienoje įvyks piknikas, 

rugsėjo 7 dieną Ramova Park, 71 
Claremont Ave. Rengia LLD 6 
kp. Piknikas prasidės 11 vai. die
ną. Piknike bus visko, ko tik pik
nikui reikia. Kviečiame lietuvius 
iš visos apylinkės dalyvauti. Pa
silinksminsime gražiai. Bus ir tu
ristų, grįžusių iš Lietuvos. Geo. 
Šhimaltis. (68-69)

PHILADELPHIA ~

PLUMBER-JOURNEYMAN.
For Jobbing & Alterations.

Steady work. N. W. cor 20th
& Pine Sts.

(68-69)

CARPENTERS
1st Class

Daytime call CH. 7-1783
Evening. MI. 6-8786.

(68-72)

CARPENTERS.
Experienced. 1st Class.

Steady position. Year round work.
M & S

CARPENTER CONTRACTORS
HU. 5-3933.

(68-70)

MEAT CUTTERS. Must be 
experienced, portion control. Hotel 
men only. Permanent. Apply: 
A. MICHAUD CO., 175 Oxford St.

(68-69)

BAKER.
All around man. 6 days. 

Steady position.
SKETCHLEY’S, 316 Bustleton Pike, 

Feasterville, Pa.
EL. 7-8765.

(68-69)•

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must be experienced.

Apply LOU’S AUTO BODY, 
122 E. Hortter St. 
Or call VI. 8-4500.

(67-71)

ALUMINUM Siding installers 
needed, for yr. round work. Must 
do quality work and have own 
equipment. $15 per square. Call 
collect. Mr. Kraft, EX. 3-9101. 
Trenton, N. J.

67-70)

HAM BONERS
Experienced. Full time. Union shop.
Call DE. 6-2767 or apply:

MEDALLION PROVISION, INC.
1933 Reed St., Phila., Pa.

(69-70)

AUTO MECHANIC
Must have 3 years experience, 

prefer Chrysler Experience.
Permanent for right man. >

Call 1-609 - BE.5-5400.
Ask for Service Manager.

(69-71)

BEEF BONERS, WANTED.
Experienced

Steady Position.
Midtown Wholesale Meats

900 W. Girard Ave.

(66-72)

POLISHERS—journeymen, 
experienced on all metals, small & 
large pai’ts, hand and auto mach., 
paid Holidays, vacation, hospitaliza
tion & other benefits.

Philadelphia Rustproof Co.
3225 Frankford Ave. GA 5-3000

(68-69)

AUTO MECHANIC. General 
Auto repair shop. Tools necessary. 
Apply in person. PASCAL'S, 2614 
Ridge Park, Norristown, Pa.

(68-69)

REAL ESTATE

SPRING GARDEN, SW cor 20th. 
New bldg, 2 air-cond. rms, 7 x 11 
pvt. ent., suitable for any type pro
fessional office, share waiting rm 
& receptionist, off street parking, 
large storage area. $125 mo. Street 
level entr. Inspect anytime. Apts 
also available. TE. 9-7801 or PO. 
3-3614. (68-70)

SUMAŽINS VALDINIŲ 
TARNAUTOJŲ SKAIČIŲ

Washingtonas. — Vald
žia pranešė, kad tapo pa
leista iš federalinės tarny
bos 25,400 tarnautojų. Per 
metus būsią sut a u p y t a 
$140,000,000. Bet nepasako
ma, kiek tų tarnautojų dar 
randasi. •

SUSTREIKAVO
KARALIENĖS ŠOFERIAI

Londonas, .—Du Anglijos 
karalienės Elzbietos šofe
riai metė darbą. Sako, dar
bo valandos ir sąlygos ne
pakenčiamos. Metė darbą, 
kai karalienė buvo Škotijo
je vasarnamyje. Turėjo su
sirasti kitus šoferius, kad 
ją parvežtų į Londoną.



Reakcionierių pasikėsinimas 
ant naudingos įstaigos

"Lietuvių diena" 
Niujorko parodoje

New Y orkas. — Darbo 
žmonių priešai ir visokie 
reakcionieriai seniai galvo
ja apie pasmaugimą federą^ 
lines ir miesto valdžių fi
nansuojamos jaunimui pa
dėti įstaigos “Mobilization 
for Youth”. Jiems talkon 
atėjo FBI ir pradėjo ieško

ti “raudonųjų” įstaigos dar
buotojuose. Viešai pareiš
kė, kad jie surado ten du 
Komunistų partijos narius, 
devynius kadaise buvusius 
nariais, o 32 tokių, kurie 
veikią visokioms “fronto 
organizacijoms”. Įstaigos 
direktorius Carlton sako, 
kad jis pasamdys žymų ad
vokatą, kuris tuos visus

FBI apkaltintus žmones 
pervarys per šerengą, tai 
yrą vers atlikti politinę iš- 
pąžintį ir paskui, žinoma, 
UmesJš darbo.

Mobilization for Youth 
darbuojasi daugiausia ryti
nėje Manhattano dalyje 
tarp jaunuolių. Tikslas yra 
jiems surasti darbus, juos 
pralavinti, jiems bėdoje pa
dėti. Įstaigos biudžetas sie
kia $12,900,000 Joje darbuo
jasi 300 žmonių.

Reakcionieriai ir darbo 
žmonių priešai siekia pa
galba išgalvoto “komuniz
mo baubo” naudingą darbą 
dirbančią įstaigą sugriauti.

“Lietuvių dienos” pradžia

kalbąs, tai bile sportas ma-

Amerikos klerikalai, su 
pagalba kitų reakcionių ele
mentų Amerikoje, išvystė 
“Lietuvių dieną” New Yor- 
ko pasaulinėje parodoj 
skleidimui propagandos 
prieš šių dienų Lietuvos po
litinę ir ekonominę santvar
ką. Tos “dienos” pradžia 
prasidėjo rugpiūčio-August 
22 d., Manhattane, New 
Yorke. Ši pradinė sueiga 
pavadinta “susi pažinimo 
vakaru.”

“Susipažinimo vakaras” 
įvyko 69 Regiment Armory, 
tai svetainė, kur gali tilpti 
apie pustuzinis tūkstančių, 
jeigu sėdynės išdėtos ir ant 
grindų. Bet sportinių 
rungtynių laiku spektato- 
toriai sėdi tik balkone, kur 
telpa tik apie pora tūkstan
čių. Šį vakarą irgi krepši
nės .rungtynės buvo. 7 ,

Vakaro pradžia skelbta 
8 valandą, tačiau prasidėjo 
arti devintos. Pirmas punk
tas buvo mūs šalies himnas 
ir Lietuvos himnas, jeigu 
taip galima pavadinti. Mat, 
grojo iš plokštelių. Jų re
produkcija taip sugarga
liuota mechanizmo, kad ten 
išėjo viskas, bet tik ne him
nai.

Po to kalbėjo vienas “dva
siškis” ir apie trys “pasau
liečiai.” Kalbos buvo trum
pos, tik su labai dideliais 
kirčiais sakinių galūnėse.

Dabar imkite ir paklaus
kite mane, ką jie pasakė. 
Tai misterija ant misteri
jos. Tik kalbėtojai težino. 
Ir čia buvo ne kalbėtojų 
kaltė- jeigu niekas jų kalbų 
negirdėjo.

Tai modernizmo ir moks
linio progreso anarchija. 
Kalbėtojai kalba į mikrofo
ną, o jo balsas išeina per 
garsiakalbį — ir koks tas 
balsas! Vu-o-o-o! Vua-a- 
am! Jie-e-e-e! Taip ir taip 
toks kriokimas ir žviegi
mas, kad net užkimštomis 
ausimis girdi, kaip kokio 
perkūno trenksmus, arba 
vėtros žviegimą.

“Kunigėli, geriau savęs 
nevargintum; nieko negir
dime,” prasitarė moteriškė, 
esanti šalia manęs.

Po gero dar lūkuriavimo 
be niekur nieko prasidėjo 
krepšinio rungtynės tarp 
“Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės,” grįžu
sios iš Australijos, ir “Ry
tų sporto apygardos rinkti
nės.”

Lošėjai lošė labai lavintai, 
pagirtinai, ir su entuziaz
mu. Tai patenkino tuos, 
kurie mėgsta sportą. Bet 
ir nemėgstantį galėjo suin
teresuoti. Tik ne mane. 
Mat, aš mėgstu muziką, lošį, 
mokslines ir politines pra-

ne tik iki ligos vargina. 
Bet tai mano bėda. Lošis 
baigėsi į apie valandą. Tai 
ir visa vakaro programa...

Skelbta, kad “groja Korp! 
Neo-Lithuania orkestras iš 
Chicagos. vadovaujamas Al
gio Modestavičiaus.” Bet... 
laukėm, laukėm, laukėm ir 
nesulaukėm jų grojant net 
dar per kitą pusvalandį lū
kuriavimo. Vienok muzi
kantai ten sėdėjo tą visą 
laiką ir ko tai laukė. Dvy
likta nakties jau visai ar
tėjo, tai buvo laikas eiti na
mų link — ypatingai tiems, 
kurie gyvena miesto pa
krašty už dešimčių mylių.

Vienok jaunų žmonių dar 
ir dabar teberinkosi. Tai 
dabar ir nebesuprantu, ka
da jie šoko. Ne kitaip, kaip 
po dvyliktos nakties. Tai 
irgi išskaičiavimas...

'Per • rungtynes galėjo bū
ti apie porą tūkstančių 
žmonių. Bet 'vėliau- atvy
kę galėjo sudaryti apie du 
ir pusę tūkstančio, o gal ir 
tris.

Du trečdalius sudarė jau- 
naamžiai. ' Kiti, pusamžiai, 
tik su mažu kiekiu senių. 
Bet kad dipukai skaičių do
minavo, tai faktas.

Užsibaigus “susipažinimo 
vakarui,” man dingtelėjo 
galvon atsiminimas, kad 
mūsų progresyvioje visuo
menėje dažnai ' pasigirsta 
išmetinėjimų, būk mūsų 
parengimai mus kai kada 
“skuta” aukšta įžangos 
kaina. Bet ką mes čia da
bar gavome už savo tris do
lerius šiame “susipažinimo 
vakare,” tai man neišaiški
namas dalykas... Man no
risi manyti, kad klerikalai 
savuosius daug geriau sku
ta... Jeigu progresyviai 
skundžiasi aukšta įžanga 
pas save, tai jie pas kleri
kalus turėtų tikrai verkti.

Šio vakaro publiką sudarė 
nevietiniai. Girdėjosi kal
bant, kad tūli jų iš Chica- 

Įgos, Los Angeles, Bostono 
ir kitų vietų.

A. Gilman

REIKALAUJA TYRINĖTI 
KONGE SUKILIMĄ

Monrovia. — Keturios 
Afrikos valstijos — Libe
ria, Siera Leone, Gvinėja 
ir Ivory Coast—reikalauja, 
kad Afrikos Vienybės Or
ganizacija ištirtų priežastis 
Konge sukilimo. Tai esą 
reikalinga išlaikymui tai
kos Afrikoje.

Jungtinės Tautos, N. Y.-— 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thant iš
vyksta penkioms dienoms į 
Ženevą, kur eina derybos 
dėl padėties Kipro saloje. 
Jis savo didelį autoritetą 
panaudos abiejų pusių su
taikymui.

'f" *
Jau rašiau (iš rugpiūčio 

22 dienos), kad “lietuvių 
diena” New Yorke yrą nie- 
kas daugiau, kaip tik lietu
viškų klerikalų (kunigų) 
politinis išstojimas.

Šiandien, rugpiūčio 23 d., 
New Yorko parodoje tos 
mano nuomonės pilnai pa
sitvirtino. Čia ne lietuvių 
diena, ale grynai klerikalų, 
Romos katalikų, dolerinė 
šienapiūtė, rugiapiūtė, ir 
sykiu poolitinis mėšlavežis 
niekinimui dabartinės Lie
tuvos ir gynimui buvusios 
smetoninės Lietuvos. Jie 
atvejų atvejais kartojo sa
vo pageidavimą, kad tik vėl 
taip būtų, kaip 193 9 me
tais — kad tik vėl tokia 
Lietuva dalyvautų čia pa
rodoje, kokia ji “laisva” bu
vo tuomet. O visas svietas 
žino, kas tada dėjosi Lietu
voje prie Antano Smetonos 
—klerikalų fašistinės dikta
tūros, kada turčiai-dvarpo- 
niai ir kunigai - klerika 1 a i 
valdė Lietuvą.

Didieji “lietuvių dienos” 
politiniai mėšlavežiai ir ry
tinė ir vakarinė žvaigždės 
buvo J. Stukas ir J. Balkū- 
nas. Stukas vedė dienos 
programą. Pralotas Bal- 
kūnas pasakė mėšlišką po
litinį pamokslą. Kaip vie
nas, taip ir antras atvejų 
atvejais minėjo, jog jiedu 
pageidauja tokios Lietuvos, 
kokia ji buvo, kai ji daly
vavo 193 9 metų parodoje 
čia, New Yorke. Stukas net 
ir savo tėvo tuos marški
nius tebenešiojąs, kuriuos 
jo tėvas nešiojęs būdamas 
to meto parodoje, kad tik 
vėl taip atsitiktų, kad ir vėl 
tokia: Lietuva čia būtų, ko
kia ji buvo 1939 metais.

prasti 1939 pietų Lietuvos 
“laisvumą”...

Mr. Keątįųg labai pasi
gedo Lietuvos parodoje, 
Tačiau jis spyrėsi, kad Wa
shingtons nepr i p a ž i n t ų 
Lietuvos. Jis garbino eksr 
celenciją kokį ten Kajecką, 
kuris nuduoda, būk jis esąs 
Lietuvos atstovas, kurio 
Lietuvos žmonės nežino, kad 
toks tipas pasaulyje yra. 
Tokia Mr. Keatingo kalba 
stačiai nesuprantama. Vie
nu atveju jis čia pasigenda 
Lietuvos, o kitu — jis ne
nori kad Washingtonas pri
pažintų Lietuvą! Bet ta pa
čia proga jis žinojo, kaip ir 
tiedu ponai—Stukas ir Bal- 
kūnas — gladijuoti “pasau
linį imperialistinį komuniz
mą.” Čia lošta kaip kokia 
komedija.

Lietuviški klerikalai ne
praleido progos įjungti ir 
Rūtą Lee-Kilmonytę jų po
litinį mėšlą mėžti. Ji vedė 
meninę programą. Atvejų 
atvejais ji rėkė savo aiškia 
ir skambančia dikcija: 
“Our suffering brothers in 
Lithuania,” panašiai pri
durdama ir lietuviškai. Bet 
ji tą kalbą sakė iš rašto. 
Reiškia, jai tą kalbą parašė 
klerikalai ir įdėjo į jos bur
ną. Ji irgi šaukė, kad ji 
norėtų čia matyti parodoje 
tokią “laisvą” Lietuvą, kaip 
1939 metais.

Bet Rūtukė nepajuto,

Suskaičiavau virš tuzino 
i chorų pramaršuojant. Gal 
tiek ir šokėjų grupių buvo, 
įskaitant ir vaikučius. Da
limis suskaičiavau, tai ra
dosi apie porą šimtų. Bet 
sau nepasitikėjau. Užve
džiau kalbą su žvaliu jau
no amžiaus žmogumi ir 
klausiau jo nuomonės apie 
dainininkų skaičių. Jis pa
skaitė ir sako:

“Ponas, toj ten daly su
skaičiavau dvidešimt. O to
kio pat dydžio dalių suskai
čiavau dešimt su biskiu.”

Tai taip ir buvo jų pora 
šimtų kiek suvirš.

Šokėjus buvo sunkiau su
skaičiuoti, nes jie buvo tik
ri “vargšai”—neturėjo vie
tos sėstis — tai sėdinėjo, 
tai gulinėjo, arba ir stovi
nėjo , arenos pakraščiuose. 
Vienok ir jų suskaičiuota 
tik virš dviejų šimtų.

Chorai atliko dainavimą 
bendrai, kaip ir šokėjai at
liko šokius bendrai. Tik 
vaikučiai šokėjai šoko sykiu 
vieni.

Dalyviai atliko meninę 
programą gerai, entuzias
tiškai ir interesingai. Bu
vo ko paklausyti, arba pa
žiūrėti. Tai davė jausmą 
stebėtojui, jog šie žmonės 
įdėjo daug darbo ir pa
stangų.

Pagirtina mūsų tauta ga
bumais.

Angliška spauda rašo, kad 
ten buvę net šešiolika tūks
tančių spektatorių. Čia jau 
pasakyta “four times four.” 
Čia jau per daug dribtelė
ta... Aš sėdėjau šone sta-

kaip ji sulošė dviveidišką jyono> Dalimis suskaičia-
rolę. Vesdama programą, 
ji priėjo prie dalies skelbti 
“Rugučiai.” Tuo pačiu sy
kiu ji šūktelėjo:.“Ak, kaip 
man prisimena tas puikus 
vaizdas Lietuvoj ę!”. Reiškią, 
ji matė puikų vaizdą dabar
tinės Lietuvos rugučiuose.

Pralotas Balkonas nei šį, Jeigu taip, tai kaip ten da
nei tą savo tame “pamoks-1 bar yra, kad mūsų “sufier- 
le” nupasakojo — pasakė’ing brothers in Lithuania” 
mums vaikiškiausią “fairy 
tale,” kokią tik jis galėjo 
savo kunigiška galva sugal
voti. Rodosi, kad jis ma
no, būk mes čia kokie žiop
liai susirinkę jo paklausyti., 
Ot, jis sako, kur ten kokioj 
evangelijoj pasakyta, kad 
žmogui nereikia rūpintis 
tuo, ką jis valgys, kuo pri
sidengs, arba po kokia pa
stoge jis bus. Lai tik jis 
pasižiūri į leliją, kuri nie
kuo nesirūpina, o minta so
čiai ir turi neprilygstamai 
puikiausius rūbus... Tai į 
skurdą vedanti “filosofija.” 
Neverta nei diskusijų.

Dabar Lietuvos žmonės 
esą arba krauju j e pasken
dę, arba išginti į Sibirą, 
Tokia nuomonė buvo kar
tojama atvejų atvejais ir 
pono Stuko.

Lietuviškiems klerikal-1 maža išimtimi, ir vieno vie- 
ams pasisekė suteikti “brain
wash” (smegenų išplovimą) 
ir Jungtinių Valstijų sena
toriui, iš N. Y. vals t i j o s, 
Keatingui. Jis irgi prisi
mygusiai spyrėsi1 už tokią 
Lietuvą, kokia buvo 193 9 
metais, kai ji dalyvavo taip
gi panašioje šio miesto pa
rodoje. Tai buvusi “laisva” 
Lietuva. O gal Mr. Keat
ing tiek toli neatsimena, 
kad tada Lietuvoje buVo 
griežčiausias turčių—dvar
ponių ir klerikalų — fašiz
mas, diktatūra, kokios jis 
nelinki mūsų- Amerikai. Tai 
kodėl Mr. Keating dabar 
turėtų to linkėti Lietuvos 
žmonėms, ko s jie atsikratė 
jau seniai per didžiausią 
kraujo praliejimą?.. Bet 
lietuviškiems klerik a 1 a m s 
pasisekė Mr. Keatingą iš
mokyti net lietuviškai su
šukti: “Lai gyvuoja laisva

vau antrąjį šoną. Ten bu
vo apie tūkstantį. Paklau
siau ,to šalia vyruko, kaip 
jis mano. Jis' tokiu pat bū
du skaičiavo ir sako:, ten 
gąli bū£i apytikriai tųką- 
tantį. Abu galai galėjo duo
ti po tūkstantį. O'mano pu
sė buvo tirščiau' prisėdus 
todėl, kad 'sėdėjome “prieš

galėtų sykiu‘ ir puikius ru
gučius užauginti?

Kokį čia reikalą turėjo 
tas apsimetėlis Rajeckas, 
tai negaliu suprasti. Jis jo
kios. Lietuvos neatstovauja. 
Bet ir jis pėda pėdon žengė 
su Stuku ir Balkūnu, ir rei-1 pas Brizgys laikė “šventas 
kalavo tokios čia “laisvos” 
Lietuvos, kokia ji buvo 1939 
metais. Tai bus smetoninė- 
fašistinė “laisvė,” aišku. 
Pas jį irgi lietuviai Lietu
voje dabar arba “kraujuo
se, arba kankinasi Sibire”...

Meninė programa—chorai 
ir grupės šokėjų, suside
danti iš abiejų lyčių. Buvo 
būrys ir vaikučių šokėjų. 
Taipgi buvo ir vienas dūdų 
orkestras.

Chorai buvo bažnytiniai, 
vedami vargonininkų, su

apie porą tūkstančių. Tai 
bus penki tūkstančiai.

Įžangos nebuvo, tai kas 
ten tikrai ką galėjo suskai
čiuoti.

Beje, būčiau pamiršęs šį 
1 “svarbų” dalyką. Vysku-

Benjamin J. Davis 
karste

Miręs įžymusis JAV vei
kėjas ir liaudies vadovas, 
Benjamin J. Davis, buvo 
pašarvotas Harlemo rajone, 
Niujorke.

Nežinau, ar tai buvo jo 
paties pageidavimu, ar taip 
atsitiko, — Benio kūnas 
buvo pašarvotas mažame 
šermeninės kambaryje ant
rajame aukšte.

Jei nebūtų pasakyta, jog 
karste guli Davisas, jokiu 
būdu nebūčiau jo atpažinęs.

Kaip žinia, Benamin J. 
Davis buvo tvirtas vyras. 
Aukštas, “pilno kūno,” tik
ras atletas. O karste gu
li — menkutis, sudžiūvęs, 
tik dailus, žmogelis.

—Kokia liga pakirto Be
nio gyvybę? — klausiu bu
dinčiojo, JAV Komunistų 
partijos veikėjo?

—Vėžio liga,—liūdnai at
sako jis.

Kiek ši nelaboji vėžio li
ga išplėšia iš gyvųjų tarpo 
mūsų draugų!

Palei karstą stovi didžiu
lis raudonų rožių vainikas 
su užrašu: “JAV Komunis
tų partijos Nacionalinis Ko
mitetas.” Kiti, taip pat di
deli rožių vainikai — nuo 
New Jersey, nuo Niujorko 
valstijos, nuo Connecticut 
valstijos Komunistų parti
jos organizacijų, ir nuo ki
tų. Vienas didžiulis vaini
kas, beje, taip pat palei 
karstą: “Nuo Internation
al Ladies Garment Workers 
unijos draugų, kuriems Tu 
tiek daug padėjai...”

Daug vainikų, daug žmo
nių, atvykusių atiduoti pas
kutinę pagarbą didžiam 
veikėjui, kovotojui, vado
vui, 'liaudies draugui Benja
minui J.' Davisui;

■ Stovint prie kovotojo 
karsto, krinta ašara, bet ži
nau, kad ašaros jo nepri
kels. Žinia, kad jei Benis 
minutei atsikeltų, tai pasa
kytų: Neraudokite, o tęs
kite tą darbą, kurį aš dir
bau, bet nebaigiau...

Ns.

Aido choro pietūs ir 
įvairumų popietė

Sekmadienį, rugsėjui^ 
“Laisvės” salėj bus pietus, 
pateikti pirmą valandą die
nos laiku. Programa bus 
įvairį, susidės iš dainų, 
juokų ir kitų įvairumų. 
Prašome visus tą dieną už
sisakyti pietus pas aidie- 
čius ir dalyvauti su jais.

Aidas

mišias” ir jas dovanojo “lie
tuvių dienai.”

‘ Aš norėčiau žinoti, kiek 
tokios mišios vertos?

O kitas dalykas. Aš ma
niau, kad visos mišios yra 
šventos. Bet jeigu praneši
me buvo skelbiama, kad jis 
laikys “šventas mišias,” tai 
tas gali reikšti, jog yra ir 
“nešventos, mišios.”

Tai, svieteli tu mano, ko
kie čia prajovai...

A. Gilman

Malinauską (Ma-

jis randasi Mai- 
Hospital, 4802—10

SERGA
Įvykusi eksplozija apart- 

mentiniame name, kur jis 
dirba, skaudžiai apdegino 
Antaną 
lin).

Dabar 
monides
Ave., Brooklyn, N. Y., ket
virtame aukštyje, kambario 
Nr. 420.

Galima lankyti kasdien 
nuo 2 iki 8 vai.

Linkime d. A. Malinaus
kui greitai pagyti.

J. Rušinskas

Dar vis sirginėja
Praėjusį pirmadienį į 

“Laisvę” užėjo mūsų drau
gas Stasys T i ten i s, savo 
laiku tiek darbo įdėjęs į 
mūsų aną didįjį seną namą 
ir paskui j dabartines laik
raščio patalpas. Stasys'fci- 
bai skundžiasi savo sveika
tos padėtimi. Nors iš iš
vaizdos nesakytum, kad jis 
jau seniai sirginėja.

Stasį kamuoja dvi nelai
mės. Gyslų kietėjimas blo
gai veikia širdį, o šiokis 
dienomis dar pradėjo neiš
sivalyti iš kūno vanduo 
kaip reikia. Skundžiasi, kad 
jo sveikatai labai pakenkė 
koks ten gydytojas, kuris 
sakė, kad galima išgydyti 
gyslų kietėjimą. Davė vais
tų, kurie, pasirodo, kaip tik 
kenksmingi jo sveikatai.

Labai džiugu buvo Stasį 
matyti mūsų įstaigoje. 
Džiugu taip pat, kad jis šio
mis dienomis pradėjęs jau
tis geriau. Linkime šiarfn 
geram draugui nugalėti vi
sus sveikatos sunkumus.

Beje, drg. Titenis jau 
ruošiasi neužilgo minėti sa
vo 80-ąjį gimtadieni.

Rep.

GINČAI TARP VOKIEČIŲ
Bonna. — Taip vadinamų 

Laisvųjų demokratų parti
ja reikalauja, kad Bonnos 
valdžia užmegstų ryšius su 

i Rytų Vokietija. Tam gi 
priešinga Krikščionių de
mokratų partija, kurios va
das Erhard yra: premjeru. 
Prasidėjo plačios spaudoje 
diskusijos.

New Yorkas. — Mie^j 
vandens rezervuaruose da
bar yra 68 procentai įtal
pos, tai pakanka vandens. 
1963 metais šiuo metu buvo

Washingtonas. — Prane
šama, kad pereitais medus 
valdžios agentams pavyko 
susekti ir konfiskuoti $7,- 
200,000 vertės falšyvų bu- 
maškų.

nuolio. Jie atvyko iš įvai
rių Amerikos ir Kanados 
miestų. Didžiumoj jie buvo 
iš arti, bet tūli jų buvo ir 
iš gana toli: vienas iš Los 
Angeles, o kiti iš Chicagos, 
Cleveland© ir Toronto, ro
dosi.

Šokėjai irgi atvyko iš tų 
įvairių artimų ir tolimų 
miestų, įskaitant ir tą gero
ką būrį vaikučių.

Šv. Petro dūdiniai muzi
kantai buvo iš Bostono. Jie, 
tur būt, atliko ir visą pro
graminę muziką. Bet kur 
jie grojo, tai misterija, nes 
muziką perdavė garsiakal
biu, o jų nesimatė. Vienok i 
jie čia kur nors buvo, nes j 
girdėjau Stuką duodant 
jiems “orderius” per mik
rofoną.

Angliškoj spaudoj sakoma, 
kad ten buvo keturiolika 
šimtų dainininkų. Čia tai 

Lietuva!,” duodamas su-1 jau perdėta ir driptelėta.

PIETOS GRAŽIAME MIŠKE
Kings Point Park, Area 7

Great Neck, N. Y.
Greatneckiečiai vėl rengia pietus sekmadienį

Rugpiūčio 30 August
Pietūs bus duodami 1 vai. dieną.

Kviečiame ir iš toliau atsilankyti su mumis pasi
linksminti gražiame miške. Pietūs bus duodami 1 
valandą. Parke yra stalai, kurie bus puikiai pri
rengti patogiam pietavimui. Atvykstančius prašo
me iš anksto pranešti, žinodami, kiek bus svečių, 

tinkamiau galėsime prisirengti.

Jei lytų, tai pietūs būtų 
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Rengėjai

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., rugp. (August) 28, 1964

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai jvyks 
Rugsėjo-Sept. 6 d. Vieta 408 Court 
St. Pradžia 2 vai. popiet.

Pirmas bus LDP Klubo susirin
kimas.

Po jo seks LLD 54 kuopos su
sirinkimas. Delegatai pateiks ra
portą iš LDS 16-ojo Seimo.

Trečias bus LDS 33 kuopos su
sirinkimas. Delegatai pateiks ra
portą iš ALDLD Jubiliejinio s^Įįa- 
žiavimo.

Visi nariai kviečiami dalyvatAi 
susirinkimuose.

LLD 54 kp. sekretorius
(69-70)

BROOKLYN’, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradieni, rugsėjo 1, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, 
kad nesusispenduotumėte. Valdyba

(69-70)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. 
vak., “Laisvės" salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite užsimokėti. U

P. Babarskas, prot. sop.

OZONE PARK, N. Y.
Direktorių Susirinkimas

Lietuvių Kooperacinės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
jvyks šj pirmadieni, Rugpiūčio 31 
dieną, “Laisvės" salėje. Direkto
riai prašomi susirinkti ne vėliau 
7i454 Sekretorius




